
 
 

Občasník obecního zastupitelstva 
 

č. 04/2003 
 

- Zápis do první třídy se uskuteční 15.1. 2004 v 16:00 ve škole v Říčkách. 
 

- Od nového roku se připravuje pro chlapce a dívky od 6-ti let možnost zahrát si 
pozemní hokej (floorbal) pravidelně každý týden ve čtvrtek od 16:00 v kulturním 
domě. Možnost i pro děti z Dobré Vody, ze Rvišťě a dalších částí obce. Bližší 
informace podá Martin Leschinger na tel. 736 681 735. 

 
- Dne 14.1.2003 se koná v zasedací místnosti OÚ Orlické Podhůří v kulturním domě 

v Říčkách seminář pro vlastníky a příznivce lesa na téma: LESNÍ ZÁKON A 
PĚSTOVÁNÍ LESA, který pořádá Obecní úřad spolu s odborným lesním 
hospodářem a zástupcem státní správy lesů. Začátek je v 18:00. Dozvíte se 
nejnovější změny z legislativy, státní správy i současné směry a trendy pěstování 
lesů. Vstup je volný a občerstvení je možné zakoupit o patro níž v hospodě. 
 

 - Zastupitelstvo Obce Orlické Podhůří děkuje touto cestou panu Karlu Ftáčnikovi ze 
Rviště čp. 50 za záchranu života pětiletého chlapce, který bez dozoru opatrovníků 
spadl do požární nádrže ve Rvišti. Bez okamžité pomoci a přivolání záchranné 
služby by událost nepřežil. 

 
- Upozorňujeme občany, že od 1.1.2004 je v platnosti nova vyhláška o místních 

poplatcích. Změna spočívá ve zvýšení poplatku ze psu z 50,- Kč na 100,- Kč za 
prvního psa a za druhého a dalšího psa ze 75,- Kč na 150,- Kč. Zároveň 
upozorňujeme občany, že přihlášeni je povinností držitele psa. Pokud psa staršího 3 
měsíců nepřihlásí nebo neuhradí poplatek hrozí sankce pokuty trojnásobku 
vyměřeného poplatku. Opětovně upozorňujeme na volné pobíhání psů i těch malých. 
Pes podle zákona má být pod stálou kontrolou držitele, pokud tomu tak nebude, 
budou vyvozovány sankce dle zákona. 

 
-  V letošnim roce obec provedla tyto větší investiční akce : asfaltové hřiště 

s oplocením ve Rvišti, plynofikace a vzduchotechnika v pohostinství Říčky, prostor 
pro kontejner na Rozsoše včetně oplocení, rekonstrukce čekárny v Dobré Vodě, 
rozšíření veřejného osvětleni v Perné, celkový úklid KD v Říčkách v rámci brigády, 
rekonstrukce veřejného vodovodu v Dobré Vodě a další 

 
- Od nového roku je v platnosti zákon o pohřebnictví, který ukládá obci povinnost 

sjednat smlouvy na nájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Říčkách. Dle 
rozhodnuti zastupitelstva je nájem z hrobového místa stanoven na 15,- Kč/m2 za 



rok. Tato smlouva musí být uzavřena na období 10-ti let a nájemné je splatné 
předem. Občané, kteří mají uhrazené nájemné na rok 2004 a dále, budou doplácet 
alikvotní část nájemného dle smlouvy. Nájem za hrobová místa bude vybírán 
během února a března roku 2004. 

 
-  Informujeme občany o podáni žádosti na dotaci z fondu obnovy venkova na akce v 

roce 2004:  
                    - Revitalizace vodních poměrů a oprava těsnosti požární nádrže ve Rvišti 
                    - Vybudovaní hřiště v Říčkách 
                    - Výměna střešní krytiny na mateřské škole ve Rvišti 
 
 Žádosti jsou podány a budeme doufat, že alespoň na jednu z těchto akcí dostaneme 

nějaké finanční prostředky. 
 
- Opětovně nabízíme k pronájmu část prodejny v Říčkách za účelem podnikaní, máte-

li zájem, zeptejte se na Obecnim úřadě. 
 
-  Žádáme zájemce z řad občanů, kteří mají zájem v jednotlivých částech obce provádět    
    za úplatu údržbu zeleně a ostatních ploch, aby se bez ostychu přihlásili na OÚ.  

 
- Nabádáme občany, aby se zamysleli nad ukládáním odpadu do velkoobjemových 

kontejnerů.  Je až zarážející, co si někteří lidé představují pod pojmem domovní 
odpad. Likvidace odpadu, ač pro to děláme možné i nemožné, nás stále stojí kolem 
300.000,- Kč. 

 
- Nadále probíhají nápravy pozemkových chyb a neoprávněně užívaných ploch, ať 

už vůči obci nebo směrem k občanům. Znovu upozorňujeme, že máme zájem 
vykoupit obecní cesty ve vlastnictví soukromých vlastníků. Občané, kteří užívají a 
hlavně mají zaplocené obecní prostory by ve vlastnim zajmu měli provést 
odkoupeni těchto ploch nebo je uvolnit k veřejnému užívání, případně platit z těchto 
pozemků nájemné dle vyhlášky o místních poplatcích číslo 1/2003. 

 
- VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí vyhlašuje cenu vodného pro rok 2004 a to 

z původních 15.20 Kč na 17,74 Kč za m3.  
Obec Orlické Podhůří cenu stočného zachovává v původní výši 4,- Kč za m3 . 
 
Od 1.8.2003 převzal péči a správcovství v Kulturním domě v Říčkách Radek 
Šlechta, který v případě zájmu sjednává i  pronájem. Tímto zároveň děkujeme 
dlouholetému správci  Josefu Motyčkovi za odvedenou práci. 

 
 

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a  spokojenosti v roce 
2004. 
 
 

   


