
 

 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
 

č. 01/2003 
 
Starosta Orlického Podhůří pořádá veřejnou schůzi  ve dnech: 
 5.2. 2003 od 16:30 Říčky - zasedací místnost kulurního domu 
 6.2. 2003 od 16:30 Rviště – prádelka 
 
Schůze obecního zastupitelstva je každou první středu v měsíci od 16:15 –zasedací 
místnost Dobrá Voda. 
 
 

Výtah ze zápisu schůze obecního zastupitelstva den 2.12. 2002 
 
 Stanovení odměn zastupitelů – 500,- Kč , starosty – 12600,- Kč, zástupce 
starosty 8300,- Kč měsíčně. 

 
 Příspěvek do svazu Orlicko-Třebovsko 15,- Kč za občana. 

 
Příspěvek novému subjektu Zš v Říčkách 50000,- Kč + 30000 Kč,- na nový 

počítač. 
 
V nejbližší době proběhne vyřízení žádostí o změnu územního plánu obce, 

prosíme občany pokud mají výhrady k plánu aby zažádali o změny do 20.1. 2003, 
tedy ještě před schválením plánu nového. 

 
 Funkce správce hřbitova v Říčkách se ujala paní Divišová. 
 
 Pan Pavel Dušek byl pověřen rozhodováním o kácení dřevin dle zákona ČNR 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
 Ode dne 31.12. 2002 Čěský Telekom zrušil tzv. veřejné Telefonní stanice. 
 
 Odvoz kontejnerů na plasty bude ke konci každého sudého týdne.  
 
 Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích stojí 130,- Kč za 15 minut +5% 
DPH a 500,- Kč za 1 tunu posypového materiálu. 
 



 Příspěvek hasičskému sdružení na nákup vybavení: 
Rozdělovač s kulovým uzávěrem  - 4600,- Kč 
Požární hadice tlaková 2 ks …….. - 1280,- Kč 
Požární hadice tlaková 2 ks…….. - 1820,- Kč 
Halogenová svítilna  2 ks ………… - 980,- Kč  
Nastavovací žebřík ……………… - 16000,- Kč 
Pracovní stejnokroj 8 ks ………… - 1160,- Kč 
 
 Žádost policie o lepší viditelnost čísel popisných na domech. 
 
 Žádáme občany aby nahlásili změny vlastnictví nemovitostí na obecním 
úřadě. 
 
 Odsouhlasen vstup do Programu obnovy venkova – o možnostech které 
z toho vyplývají Vás budeme informovat. 
 
 Připravený rozpočet schválený zastupitelstvem je vyvěšen na úředních 
deskách. 
 
 

Přírodní rezervace Hůrka 
 
 Zvláště chráněné území se nachází na jihozápadním svahu vrchu Hůrka. 

Botanicky se jedná o velmi cennou lokalitu, na níž se vyskytuje zatím v dosti 
početné populaci z chráněných a silně ohrožených druhů například Vstavač mužský, 
Pětiprstka žežulík,  a Lilie zlatohlavá.  Z celostátního červeného seznamu jsou to 
Voskovka menší a Lýkovec jedovatý. 

Pohromou pro toto území byla oprava elektrického vedení, které přes něj 
vede, zvláště kvůli použití těžké techniky. 

Na obecním úřadě je k nahlédnutí publikace, která obsahuje kompletní 
seznamy přítomných druhů, podrobný geologický rozbor podloží, katastrální mapa 
se zakreslením hranic a informace o péči, aby toto území zůstalo zachováno pro 
další generace. 

 
 
 
Potěšilo by nás, kdyby jste nám sdělili své návrhy a připomínky. 


