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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 7/2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 12. 2017  

od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Josef Nádvorník, Jiří Renza  
Omluveni: Marek Kuta, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza 
Občané: 0 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce panem 
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva, prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že jsou přítomni čtyři zastupitelé, což je nadpoloviční 
většina všech zastupitelů a tím je zasedání zastupitelstva obce podle § 92, odst. 3 zákona o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se. Občané se mohou k jednotlivým bodům jednání 
vyjadřovat v diskuzi před hlasováním. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl uložen k 
nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka, proto se považuje za 
schválený. 
 

2. Určení zapisovatele zápisu 
Pan Jaromír Doležal, zastupitel, doporučil zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše 
Herolda, starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše 
Herolda. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/7/2017 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka 
a pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/7/2017 bylo schváleno. 
 

4. Schválení programu zasedání 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 
Návrh programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 
6. Návrh smlouvy o nájmu - ZD Dolní Újezd 
7. Darovací smlouva - ZD Dolní Újezd 
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8. Finální dokument MAP  
9. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-48/2011 
10. Rozpočtové opatření č. 6 - vlastní rozpočtové opatření 
11. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2018 
12. Určení inventurní komise 
13. ČOV Vidlatá Seč - povolení zkušebního provozu 
14. Kontrolní výbor - zápis č. 4 
15. Finanční výbor - zápis č. 4 
16. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek 

mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi 
17. Různé 
18. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 17 - Návrh smlouvy o dílo - příprava a zpracování 
žádosti o dotaci na akci Oprava a modernizace tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč. Ostatní body budou 
posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Návrh smlouvy o dílo - příprava a zpracování 
žádosti o dotaci na akci Oprava a modernizace tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč, jako bod č. 17. Ostatní body 
budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/7/2017 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 
6. Návrh smlouvy o nájmu - ZD Dolní Újezd 
7. Darovací smlouva - ZD Dolní Újezd 
8. Finální dokument MAP  
9. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-48/2011 
10. Rozpočtové opatření č. 6 - vlastní rozpočtové opatření 
11. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2018 
12. Určení inventurní komise 
13. ČOV Vidlatá Seč - povolení zkušebního provozu 
14. Kontrolní výbor - zápis č. 4 
15. Finanční výbor - zápis č. 4 
16. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek 

mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi 
17. Návrh smlouvy o dílo - příprava a zpracování žádosti o dotaci na akci Oprava a modernizace 

tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč 
18. Různé 
19. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/7/2017 bylo schváleno. 
 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu obce Vidlatá Seč na rok 2018, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů. Rozpočet 
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obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 835 000 Kč, výdaje celkem 4 835 000 Kč. Starosta 
obce navrhl schválit rozpočet obce na rok 2018. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2018. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/7/2017 bylo schváleno. 
 

6. Návrh smlouvy o nájmu - ZD Dolní Újezd 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o nájmu, kterou pronajímatel, Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, přenechává nájemci, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, 
Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129488, cisternovou automobilovou stříkačku 
LIAZ Š706 RT, identifikační číslo vozidla (VIN) 120063403, registrační značka vozidla 1E92345. 
Nájemné se sjednává dohodou ve výši 160 000 Kč za rok. Starosta obce navrhl smlouvu o nájmu 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o nájmu, kterou pronajímatel, Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, přenechává nájemci, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, 
Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129488, cisternovou automobilovou stříkačku 
LIAZ Š706 RT, identifikační číslo vozidla (VIN) 120063403, registrační značka vozidla 1E92345. 
Nájemné se sjednává dohodou ve výši 160 000 Kč za rok. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje 
starostu obce k uzavření smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/7/2017 bylo schváleno. 
 

7. Darovací smlouva - ZD Dolní Újezd 
Starosta obce seznámil přítomné s Darovací smlouvou ze dne 12. 12. 2017, kterou dárce, Zemědělské 
družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129428, daruje 
obdarovanému, Obci Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, dar v hodnotě 
160 000 Kč a tím podporuje obdarovaného v souvislosti s činnostmi, ke kterým byl obdarovaný 
zřízen. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o uzavření Darovací smlouvy ze dne 12. 
12. 2017, kterou dárce, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u 
Litomyšle, IČ 00129428, daruje obdarovanému, Obci Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 
00277550, dar v hodnotě 160 000 Kč a tím podporuje obdarovaného v souvislosti s činnostmi, ke 
kterým byl obdarovaný zřízen. 
 

8. Finální dokument MAP 
Starosta obce seznámil přítomné s finální verzí dokumentu s názvem „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na území ORP Litomyšl“, který je zpracován ve struktuře: 1. Analytická část, 2. Strategický 
rámec MAP, 3. Opatření (aktivity škol, aktivity spolupráce). Finální verzi „Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ schválil řídící výbor na svém jednání dne 20. 11. 2017. 
Starosta obce navrhl finální verzi „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje finální verzi „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na 
území ORP Litomyšl“. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/7/2017 bylo schváleno. 
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9. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-48/2011 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 3 ke smlouvě č. O - 48/2011 na zajištění 
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu (navýšení ceny za služby na rok 2018 o 
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen o 2,2 % 
v souladu s ustanovením čl. VI odst. 5 Smlouvy č. O - 48/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a 
odstranění komunálního odpadu). Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 
Litomyšl, IČ 00277550, a Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 
Starosta obce navrhl dodatek smlouvy schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O - 48/2011 na zajištění svozu, 
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu (navýšení ceny za služby na rok 2018 o míru 
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen o 2,2 % v souladu 
s ustanovením čl. VI odst. 5 Smlouvy č. O - 48/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu). Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 
00277550, a Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611.  Zastupitelstvo 
obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/7/2017 bylo schváleno. 
 

10. Rozpočtové opatření č. 6 - vlastní rozpočtové opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 6 - vlastním rozpočtovým opatřením a 
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 - vlastní rozpočtové opatření.  
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/7/2017 bylo schváleno. 
 

11. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nájemného na rok 2018 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského. Navrhl schválit nájemné ve výši 120 Kč za rok. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nájemné na rok 2018 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za rok. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/7/2017 bylo schváleno. 
 

12. Určení inventurní komise 
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2017 ve složení: předseda inventurní komise - Josef Nádvorník, členové inventurní komise - Jiří 
Renza, Dana Osecká. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce 
Vidlatá Seč k 31. 12. 2017 ve složení: předseda inventurní komise - Josef Nádvorník, členové 
inventurní komise - Jiří Renza, Dana Osecká. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/7/2017 bylo schváleno. 
 

13. ČOV Vidlatá Seč - povolení zkušebního provozu 
Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím Městského úřadu Litomyšl, odbor životního 
prostředí, vodoprávní úřad, ze dne 5. 12. 2017, kterým povoluje zkušební provoz stavby ČOV Vidlatá 
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Seč - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV na dobu do 31. 10. 2018. Starosta obce navrhl vzít výše 
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o povolení zkušebního provozu stavby 
ČOV Vidlatá Seč - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV na dobu do 31. 10. 2018. 
 

14. Kontrolní výbor - zápis č. 4 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4 kontrolního výboru 
ze dne 22. 12. 2017 a navrhl Zápis č. 4 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 22. 12. 2017. 
 

15. Finanční výbor - zápis č. 4 
 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4 finančního 
výboru ze dne 20. 12. 2017 a navrhl Zápis č. 4 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 20. 12. 2017. 
 

16. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek 
mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi 

Starosta obce seznámil přítomné s dopisem Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, vlastníkem 
Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných zakázek mezi 
Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi. Starosta obce navrhl vzít dopis na 
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí dopis Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, 
vlastníka Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných 
zakázek mezi Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi. 
 

17. Návrh smlouvy o dílo - příprava a zpracování žádosti o dotaci na akci Oprava a modernizace 
tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo pro přípravu a zpracování žádosti o dotaci 
z národního fondu poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2017, DT č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury s názvem Oprava a 
modernizace tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 
Litomyšl, IČ 00277550, zhotovitelem Štěpánková - dotace s.r.o., kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice, IČ 
05807522. Dohodnutá cena činí celkem 24 000 Kč bez DPH. Starosta obce navrhl smlouvu o dílo 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo, pro přípravu a zpracování žádosti o dotaci 
z národního fondu poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2017, DT č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury s názvem Oprava a 
modernizace tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 
Litomyšl, IČ 00277550, zhotovitelem Štěpánková - dotace s.r.o., kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice, IČ 
05807522. Dohodnutá cena činí celkem 24 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje 
starostu obce k uzavření smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/7/2017 bylo schváleno. 
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18. Různé 
 
a) Valné shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka - informace o průběhu 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion 
Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 7. 12. 2017 v obci Jedlová. Setkání seniorů proběhne dne 
11. 3. 2018 v Lubné. Dětský den mikroregionu proběhne dne 1. 6. 20187 v Morašicích. Starosta obce 
navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu valného shromáždění Svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
 
b) Členská schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko - informace o průběhu 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se 
konala dne 8. 12. 2017 v obci Květná. Členská schůze schválila cenu vodného pro rok 2018 ve výši 
33,50 Kč/m3 s DPH. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 
 
c) Tříkrálová sbírka 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o Tříkrálové sbírce, která v obci Vidlatá Seč proběhne 
v sobotu 6. 1. 2018. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce 2018. 
 

19. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 4. 1. 2018. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………. 

 
 

   Jiří Renza   ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


