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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 4/2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 27. 6. 2018  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta, Josef Nádvorník, Jiří Renza  
 
Omluveni: Jaroslav Renza 
 
Občané: 3 
 

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. 1/4/2018 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a pana Josefa 
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a 
pana Josefa Nádvorníka. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/4/2018 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. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
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6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 
7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 
9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2017 
12. Založení nového svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
13. Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“ 
14. Darovací smlouva - Město Litomyšl 
15. Studie obnovy veřejné zeleně 
16. Kontrolní výbor - zápis č. 2/2018 
17. Finanční výbor - zápis č. 2/2018 
18. Různé 
19. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/4/2018 bylo schváleno. 
 

5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Vidlatá Seč za rok 2017 a navrhl účetní 
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2017. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/4/2018 bylo schváleno. 
 

6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 a navrhl 
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/4/2018 bylo schváleno. 
 

7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Obce Vidlatá Seč za rok 2017 ve výši 
1 679 963,27 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2017 ve výši 
1 679 963,27 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/4/2018 bylo schváleno. 

 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 

Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 
ve výši 201 241,66 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit a převést ho do rezervního fondu 
základní školy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 
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ve výši 201 241,66 Kč a jeho převedení do rezervního fondu základní školy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/4/2018 bylo schváleno. 
 

9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Vidlatá Seč za rok 2017, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů, a navrhl 
schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2017 a to bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/4/2018 bylo schváleno. 
 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Obce 
Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2018. Při přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2017, které provedl na žádost obce Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
Obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2018. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/4/2018 bylo schváleno. 
 

11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2017. 
Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2017. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/4/2018 bylo schváleno. 
 

12. Založení nového svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
Starosta obce seznámil přítomné s chystaným založením nového svazku obcí Komunální služby 
Hlinecko. K vytvoření nového subjektu přistupují stávající obce Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 
(dále též „SOMH“), které vlastní 100 % obchodní podíl v Technických službách Hlinsko, s.r.o., spolu 
s dalšími obcemi, z důvodu aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Tento zákon (ustanovení § 11) umožňuje nezadávat uzavření smlouvy o poskytování služeb (např. 
svozu odpadů) v režimu dle zákona v případě tzv. vertikální spolupráce obcí, a to při splnění tří 
podmínek: 
a) obec (jako veřejný zadavatel) musí sama nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládat 
právnickou osobu poskytující služby (dodavatel),  
b) v takto ovládané osobě nesmí mít majetkovou účast jiná osoba než veřejní zadavatele, 
c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby musí být prováděno při plnění úkolů, které jí 
byly svěřeny ovládajícími veřejnými zadavateli. Podíl činnosti se vypočítá v souhrnu 3 účetních období 
předcházejících účetnímu období, v němž by mělo dojít k uzavření smlouvy s dodavatelem. Výjimka 
existuje pro dodavatele, kteří zahájili svou činnost později (zde postačí plán činnosti takové osoby). 
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Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni je svozová oblast mnohem větší (zhruba dvojnásobně) a 
veřejnými zadavateli nejsou jen členské obce stávajícího SOMH, nemohou Technické služby Hlinsko, 
s.r.o., jako dodavatel služeb pro členské obce SOMH dodržet podmínku 80 % podílu na činnosti.  
Jediným možným řešením, projednaným s právníky i ekonomy, se proto jeví varianta založení nového 
svazku, jehož členy budou všechny obce, kterým Technické služby Hlinsko, s.r.o. poskytují služby 
svozu odpadů, a do něhož bude následně převeden 100 % obchodní podíl v této obchodní 
společnosti. Podmínky bezplatného převodu obchodního podílu bude upravovat smlouva tak, aby 
stávající členské obce neztratily své dosavadní vklady vložené do obchodní společnosti Technické 
služby Hlinsko, s.r.o. V podrobnostech viz přiložený podkladový materiál pro jednání orgánů obcí, 
s nímž byli v uplynulých měsících seznámeni starostové všech obcí, kterým Technické služby Hlinsko, 
s.r.o., poskytují služby svozu odpadů. 
Ustavující valná hromada nového svazku by se měla konat koncem června 2018, k převodu 
obchodního podílu v Technických službách Hlinsko, s.r.o., mezi SOMH a novým svazkem by mělo dojít 
nejpozději do konce září 2018. 
Starosta obce navrhl schválit tři následující usnesení. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, založení nového svazku obcí s názvem 
Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce Vidlatá Seč v něm. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/4/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku 
obcí (zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného svazku obcí Komunální služby Hlinecko, dle 
předložených návrhů. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/4/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu obce, pana Luboše Herolda, jednáním a 
podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko na ustavující 
valné hromadě svazku.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/4/2018 bylo schváleno. 
 

13. Financování akce „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 
Svazek obcí Mikroregion 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. 116/2, k. ú. Vidlatá Seč. 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 
Svazek 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 
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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. 116/2, k. ú. Vidlatá Seč. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí 
dotace. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 14/4/2018 bylo schváleno. 
 

14. Darovací smlouva - Město Litomyšl 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že Základní škola Vidlatá Seč byla zařazena od 1. 7. 
2016 do 30. 6. 2019 k přijetí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů do operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je nazvaný CESTOU VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL. Jedná se o systém přidělení dvou asistentek do naší ZŠ. Dále 
je to program na rozšíření doučování, systému kroužků, zapojování dětí, které nechodí do MŠ a do 
školní družiny, individuální konzultace, vzdělávání učitelů atd. Celou akci zaštiťuje Město Litomyšl. 
Přínosem pro naší základní školu budou finanční prostředky po dobu trvání projektu, to jsou tři roky, 
celkem ve výši 1 793 706 Kč, což bude dotace ve výši 95 %.  Spolufinancování projektu ve výši 5 % 
bude realizovat obec. Jedná se o částku 94 406 Kč na celkové spolufinancování na 3 roky. Starosta 
obce zároveň seznámil přítomné s návrhem darovací smlouvy č. 2/2018, kterou Obec Vidlatá Seč 
daruje Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 00276944, peněžní částku ve výši 
26 000 Kč. Starosta obce navrhl darovací smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje darovací smlouvu č. 2/2018, kterou Obec Vidlatá Seč daruje 
Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 00276944, peněžní částku ve výši 26 000 Kč. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 15/4/2018 bylo schváleno. 
 

15. Studie obnovy veřejné zeleně 
Starosta obce opětovně seznámil přítomné se Studií obnovy veřejné zeleně v obci Vidlatá Seč, kterou 
zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, a s návrhem smlouvy o 
poskytování odborných služeb č. 110700/2018 při získání dotace z OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE, tj. kompletní administraci celého procesu včetně 
všech příloh. Smlouva se týká realizace zeleně v obci Vidlatá Seč na pozemcích p. č. 123/2, 121/8 a 
208/5. Celková cena za služby vyspecifikované ve smlouvě je 79 000 Kč bez DPH. Starosta obce navrhl 
smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110700/2018 
při získání dotace z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE, tj. 
kompletní administraci celého procesu včetně všech příloh. Smlouva se týká realizace zeleně v obci 
Vidlatá seč na pozemcích p. č. 123/2, 121/8 a 208/5. Smlouva bude uzavřena s poskytovatelem 
odborných služeb, firmou AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, IČ 28855230. 
Celková cena za služby vyspecifikované ve smlouvě je 79 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Vidlatá 
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 16/4/2018 bylo schváleno. 
 

16. Kontrolní výbor - zápis č. 2/2018 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2018 kontrolního 
výboru ze dne 12. 6. 2018 a navrhl Zápis č. 2/2018 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2018 kontrolního výboru ze dne 12. 6. 
2018. 
 

17. Finanční výbor - zápis č. 2/2018 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2018 finančního 
výboru ze dne 14. 6. 2018 a navrhl Zápis č. 2/2018 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2018 finančního výboru ze dne 14. 6. 
2018. 
 

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 14. 6. 2018 v obci Sebranice. 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, které se konalo dne 14. 6. 2018 v obci Sebranice.  
 
b) Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem o tematické kontrole dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně, kterou v Obci Vidlatá Seč provedl dne 30. 4. 2018 Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy. 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 tematické kontroly 
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, kterou v Obci Vidlatá Seč provedl 
dne 30. 4. 2018 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy. 
 

19. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 29. 6. 2018. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Marek Kuta   ……………………………………. 

 
 

   Josef Nádvorník  ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


