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Obec Vidlatá Seč 

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 

 

Zápis č. 5/2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 26. 7. 2018  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta 

 
Omluveni: Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří Renza 

 

Občané: 2 

 
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 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 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 - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/5/2018 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana Marka 

Kutu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala 

a pana Marka Kutu. 

Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/5/2018 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. Návrh smlouvy o dílo - VHOS, a.s. 
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6. Různé 

7. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 

Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení č. 3/5/2018 bylo schváleno. 
 

5. Návrh smlouvy o dílo - VHOS, a.s. 
Starosta obce seznámil přítomné s informací 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., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. Starosta obce navrhl 

smlouvu neschválit a kontaktovat společnost VHOS, a.s., k získání dalších informací. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč neschvaluje smlouvu 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. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

obce k získání dalších informací o smlouvě. 

Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 

Usnesení č. 4/5/2018 bylo schváleno. 
 

6. Různé 
 
a) 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 28. 6. 2018 v obci Vidlatá Seč. 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, která se konala dne 28. 6. 2018 v obci Vidlatá Seč.  
 

7. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:45 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Zápis byl vyhotoven dne 27. 7. 2018. 

 

 

 

 

Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 

 

 

Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………. 

 

 

   Marek Kuta   ……………………………………. 

 

 

Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


