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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 3/2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 7. 5. 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: 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 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. 1/3/2018 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a 
pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/3/2018 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. Veřejnoprávní smlouva - výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 
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6. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2017 
7. Smlouva o dílo na zalesnění 
8. Volby do zastupitelstva obce - počet členů OZ 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro 
rok 2018. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH 
obce pro rok 2018, jako bod č. 9. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/3/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 10 - Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. Ostatní 
body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., jako 
bod č. 10. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/3/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Studie obnovy veřejné zeleně. Ostatní body 
budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Studie obnovy veřejné zeleně, jako bod č. 11. 
Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/3/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, o poskytnutí finančního daru. Ostatní body budou posunuty. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, o poskytnutí finančního daru, jako bod č. 12. Ostatní body 
budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/3/2018 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 13 - Informace o průběhu valné hromady Svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Informace o průběhu valné hromady Svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko, jako bod č. 13. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/3/2018 bylo schváleno. 
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Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 14 - Informace o průběhu Stavění máje a pálení 
čarodějnic. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Informace o průběhu Stavění máje a pálení 
čarodějnic, jako bod č. 14. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/3/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Veřejnoprávní smlouva - výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 
6. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2017 
7. Smlouva o dílo na zalesnění 
8. Volby do zastupitelstva obce - počet členů OZ 
9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2018 
10. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
11. Studie obnovy veřejné zeleně 
12. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, o 

poskytnutí finančního daru 
13. Informace o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko 
14. Informace o průběhu Stavění máje a pálení čarodějnic 
15. Různé 
16. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/3/2018 bylo schváleno. 
 

5. Veřejnoprávní smlouva - výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že obec jako veřejný subjekt je povinna v souladu 
s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Starosta obce navrhl uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl, které zajistí pro Obec Vidlatá 
Seč a její příspěvkovou organizaci Základní školu Vidlatá Seč výkon funkce pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Za tuto službu bude poplatek ve výši 
5 000 Kč/ročně za obec a 3 000 Kč/ročně za příspěvkovou organizaci obce. Návrh smlouvy je přílohou 
č. 1 tohoto zápisu. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč konstatuje, že obec jako veřejný subjekt je povinna v souladu s čl. 37 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zastupitelstvo 
obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, které zajistí pro 
Obec Vidlatá Seč a její příspěvkovou organizaci Základní školu Vidlatá Seč výkon funkce pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
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Usnesení č. 10/3/2018 bylo schváleno. 
 

6. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Morašice o zaplacení poměrné části neinvestičních 
nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žákyně Natálii Hudečkovou a Emu 
Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105. Náklady za rok 2017 vyčíslila Obec Morašice na 18 841,- 
Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o proplacení nákladů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s proplacením nákladů na provoz Mateřské školy a Školní 
jídelny Morašice za žákyně Natálii Hudečkovou a Emu Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105, za 
rok 2017, a to ve výši 18 841,- Kč.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

7. Smlouva o dílo na zalesnění 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o tom, že smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo 
provedení zalesnění a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0, a která byla schválena 
zastupitelstvem obce dne 9. 2. 2018, nebyla ze strany dodavatele (Mgr. Richard Kejzer, Proseč 371, 
539 44 Proseč, IČ: 65207971) uzavřena. Důvodem pro neuzavření smlouvy o dílo byla nedostatečná 
kapacita zaměstnanců dodavatele. Zalesnění porostní skupiny 218Ga11,14,0 bude provedeno 
vlastními zaměstnanci. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o neuzavření smlouvy o dílo. 
 

8. Volby do zastupitelstva obce - počet členů OZ 
Starosta obce seznámil přítomné se zněním § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a navrhl, aby se počet členů zastupitelstva obce na volební 
období 2018 - 2022 neměnil. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o tom, že počet členů 
zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022 zůstane stejný jako počet členů zastupitelstva 
obce na volební období 2014 - 2018, tedy 7 členů. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč stanovuje počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 
2022 na 7 členů.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/3/2018 bylo schváleno. 
 

9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a 
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2018 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 (evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21911). Účelová dotace 
je na pořízení výjezdového tabletu s příslušenstvím, včetně účelového software, osvětlovací soupravy 
s příslušenstvím a vyprošťovacího nástroje VRVN a poskytuje se do výše 70% ze skutečných celkových 
nákladů, maximálně však 25 000 Kč. Starosta obce navrhl hlasovat o schválení smlouvy. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 (evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21911). Účelová dotace 
je na pořízení výjezdového tabletu s příslušenstvím, včetně účelového software, osvětlovací soupravy 
s příslušenstvím a vyprošťovacího nástroje VRVN a poskytuje se do výše 70% ze skutečných celkových 
nákladů, maximálně však 25 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
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Usnesení č. 12/3/2018 bylo schváleno. 
 

10. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 
IČ: 61383198, o poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč na provoz Linky bezpečí. Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince 
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 3 000 Kč. Zastupitelstvo obce 
Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

11. Studie obnovy veřejné zeleně 
Starosta obce seznámil přítomné se Studií obnovy veřejné zeleně v obci Vidlatá Seč, kterou 
zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice. Předmětem studie je 
revitalizace parkových ploch v obci Vidlatá Seč na pozemcích parc. č. 123/2, 121/8 a 208/5 v k. ú. 
Vidlatá Seč. Rozloha zeleně je přibližně 13 000 m2. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci 
na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o Studii obnovy veřejné zeleně v obci 
Vidlatá Seč. 
 

12. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, o 
poskytnutí finančního daru 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, o poskytnutí finančního 
daru. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 
5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, 
IČ: 47922281, ve výši 5 000 Kč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření 
darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - 4, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

13. Informace o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, 
která se konala dne 18. 4. 2018 v Litomyšli. 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 valné hromady Svazku obcí 
Mikroregion Litomyšlsko. 
 

14. Informace o průběhu Stavění máje a pálení čarodějnic 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem Stavění máje a pálení čarodějnic. 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 Stavění máje a pálení 
čarodějnic. 
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15. Různé 
V bodu Různé nebyly projednávány žádné záležitosti. 
 

16. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2018. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Oldřich Kuta   ……………………………………. 

 
 

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


