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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 6/2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 20. 9. 2018  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza, Jiří Renza 
 
Omluveni: Josef Nádvorník 
 
Občané: 1 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem 
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva, prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, 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 Oldřich Kuta, místostarosta obce, 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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a 
pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/6/2018 bylo schváleno. 
 

4. Schválení pořadu jednání 
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým pořadem jednání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 
Navržený pořad jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Nákup pozemku 
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6. Návrh smlouvy o dílo - VHOS, a.s. 
7. Školní jídelna - cenová nabídka 
8. Různé 
9. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 7 - Veřejnoprávní smlouvy na výkony státní správy. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Veřejnoprávní smlouvy na výkon státní 
správy jako bod č. 7. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/6/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 
2017/2018. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 
2017/2018 jako bod č. 8. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Smlouva o dílo - úpravy veřejných prostranství 
v regionu Desinka. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Smlouva o dílo - úpravy veřejných 
prostranství v regionu Desinka jako bod č. 9. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/6/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Nákup pozemku 
6. Návrh smlouvy o dílo - VHOS, a.s. 
7. Veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy 
8. Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 2017/2018 
9. Smlouva o dílo - úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka 
10. Školní jídelna - cenová nabídka 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno. 
 

5. Nákup pozemku 
Starosta obce seznámil přítomné se zájmem Obce Vidlatá Seč o nákup pozemku parc. č. 35/2, 
zahrada o výměře 2781 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana, 
Pod Prokopem 163, Záhradí, 570 01 Litomyšl. Záměrem nákupu pozemku je získání vlastnického 
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práva obce k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Vlastník pozemku 
navrhuje cenu 300 000,- Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nákup pozemku parc. č. 35/2, zahrada o výměře 2781 m2 
v katastrálním území Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana, Pod Prokopem 163, Záhradí, 
570 01 Litomyšl, za cenu 300 000,- Kč. Záměrem nákupu pozemku je získání vlastnického práva obce 
k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/6/2018 bylo schváleno. 
 

6. Návrh smlouvy o dílo - VHOS, a.s. 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo týkající se zajištění správy vodoměrů 
osazených na vodovodní síti obce a zajištění agendy stočného, kterou předložila společnost VHOS, 
a.s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. Informace z minulého zasedání byla 
rozšířena o stanovisko společnosti VHOS, a.s., s tím, že smlouvu není nutné v současné době uzavírat. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o dílo týkající se 
zajištění správy vodoměrů osazených na vodovodní síti obce a zajištění agendy stočného, kterou 
předložila společnost VHOS, a.s. 
 

7. Veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem, v kterém Město Litomyšl sděluje obcím správního 
obvodu ORP Litomyšl, že dne 23. 8. 2018 přijala Rada města Litomyšle na své 16. schůzi následující 
usnesení:  
Rada města souhlasí, že město Litomyšl bude nadále zabezpečovat prostřednictvím Městského úřadu 
Litomyšl pro obce, které o to požádají a spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s 
rozšířenou působností (§ 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., stanovení správních obvodů 
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění 
pozdějších předpisů) řádný výkon přenesené působnosti na úseku:  
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obcí,  
b) výkonu státní správy svěřené obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  
Veřejnoprávní smlouvy na výše uvedený výkon státní správy budou uzavřeny na dobu neurčitou.  
Jednotlivé smlouvy budou schváleny Radou města.  
Starosta obce seznámil přítomné s návrhy veřejnoprávních smluv a navrhl veřejnoprávní smlouvy 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 
vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku  
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Vidlatá Seč 
ve svém správním obvodu,  
b) výkonu státní správy svěřené obci Vidlatá Seč zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s městem Litomyšl na 
dobu neurčitou.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/6/2018 bylo schváleno. 
 

8. Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 2017/2018 
Mgr. Věra Rejsová, ředitelka Základní školy Vidlatá Seč, seznámila přítomné s Výroční zprávou ZŠ 
Vidlatá Seč za školní rok 2017/2018. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní 
rok 2017/2018. 
 

9. Smlouva o dílo - úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 číslo 10/2018 - 
Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je 
Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. 
Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka - 
obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 61 000 Kč. Výše poskytované dotace je 41 666 Kč. Obec 
Vidlatá Seč uhradí 19 334 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na 
parcele č. 127, k. ú. Vidlatá Seč. Obnovu provede firma Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 
00 Praha 8, IČ: 26271303. Starosta obce navrhl schválit smlouvu o poskytnutí dotace. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 číslo 10/2018 - 
Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je 
Sdružení obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. 
Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka - 
obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 61 000 Kč. Výše poskytované dotace je 41 666 Kč. Obec 
Vidlatá Seč uhradí 19 334 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na 
parcele č. 127, k. ú. Vidlatá Seč. Obnovu provede firma Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 
00 Praha 8, IČ: 26271303. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/6/2018 bylo schváleno. 
 

10. Školní jídelna - cenová nabídka 
Starosta obce seznámil přítomné s cenovou nabídkou č. 97/2018 firmy Jindřich Schlesinger, 
GASTROkomplet, M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, na novou myčku s podstavcem a opravu 
sporáku ve školní jídelně. Starosta obce navrhl předloženou cenovou nabídku schválit. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídkou č. 97/2018 firmy Jindřich Schlesinger, 
GASTROkomplet, M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, na novou myčku s podstavcem a opravu 
sporáku ve školní jídelně. Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/6/2018 bylo schváleno. 
 

11. Různé 
a) Kontrolní výbor - zápis č. 3/2018 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2018 kontrolního 
výboru ze dne 14. 9. 2018 a navrhl Zápis č. 3/2018 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2018 kontrolního výboru ze dne 14. 9. 
2018. 
 
b) Finanční výbor - zápis č. 3/2018 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2018 finančního 
výboru ze dne 17. 9. 2018 a navrhl Zápis č. 3/2018 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2018 finančního výboru ze dne 17. 9. 
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2018. 
 
c) Žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2019. Žádost byla podána na výměnu 
oken a dveří v budově ZŠ Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl vzít tuto informaci na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2019. 
 
d) Žádost o podporu realizace projektu „Malý LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 
2019 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o podání žádosti o podporu realizace projektu „Malý 
LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2019. Žádost o dotaci byla podána na podporu 
projektu Obnova pomníku padlým v 1. světové válce. Starosta obce navrhl vzít tuto informaci na 
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o podání žádosti o podporu realizace 
projektu „Malý LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2019. 
 
e) Přípravy oslav 100. výročí vzniku ČSR 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu příprav oslavy 100. výročí vzniku ČSR. 
Starosta obce navrhl vzít tuto informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu příprav oslavy 100. výročí 
vzniku ČSR. 
 
f) Valná hromada Komunálních služeb Hlinecko, svazku obcí 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o konání valné hromady Komunálních služeb Hlinecko, 
svazku obcí, konané dne 11. 9. 2018 v Hlinsku. Starosta obce navrhl vzít tuto informaci na vědomí. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o konání valné hromady Komunálních 
služeb Hlinecko, svazku obcí, konané dne 11. 9. 2018 v Hlinsku. 
 

12. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:35 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2018. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaroslav Renza   ……………………………………. 

 
 

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


