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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 1/2020 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 6. 2. 2020  

od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav 
Renza, Jiří Renza 

 
Omluveni: 0 
 
Občané: Václav Záleský st., Jan Hudeček ml. 
 

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 je přítomno sedm 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 Jaroslav Renza, místostarosta, 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jaroslava 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Jaroslava Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/1/2020 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 
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5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy 
6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč 
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd 
9. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet 
10. Různé 
11. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno. 
 

5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dohody o vytvoření společného školského obvodu 
spádové základní školy - I. stupeň (1. - 5. třída), jejíž činnost vykonává Základní škola, Vidlatá Seč, 
okres Svitavy, Vidlatá Seč 56, 570 01. Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Vidlatá Seč, Chotěnov, 
Jarošov a Nová Ves u Jarošova. Starosta obce navrhl dohodu schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové 
základní školy - I. stupeň (1. - 5. třída), jejíž činnost vykonává Základní škola, Vidlatá Seč, okres 
Svitavy, Vidlatá Seč 56, 570 01. Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Vidlatá Seč, Chotěnov, Jarošov a 
Nová Ves u Jarošova. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno. 
 

6. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dohody o vytvoření společného školského obvodu 
spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy, Jarošov 52, 569 
66. Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Jarošov, Vidlatá Seč, Chotěnov a Nová Ves u Jarošova. 
Starosta obce navrhl dohodu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy, Jarošov 52, 569 66. 
Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Jarošov, Vidlatá Seč, Chotěnov a Nová Ves u Jarošova.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno. 
 

7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Vidlatá Seč, z.s., Vidlatá Seč 87, 570 01 Litomyšl, IČ 
62032283, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti oddílu ledního hokeje a 
oddílu stolního tenisu. TJ Vidlatá Seč financuje svoji činnost a pořádá sportovní akce pouze 
z příspěvků členů a částečně z příspěvků sponzorů. Tyto prostředky nepokrývají ani základní náklady 
na účast v soutěžích a pronájem sportovišť. Po diskuzi navrhl hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce ve výši 10 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Vidlatá 
Seč, z.s., Vidlatá Seč 87, 570 01 Litomyšl, IČ 62032283, ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti oddílu 
ledního hokeje a oddílu stolního tenisu. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce 
k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
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Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno. 
 

8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Farní charity Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní 
Újezd, IČ 49324357, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
ošetřovatelské a v případě potřeby i pečovatelské služby v obci - v roce 2019 ošetřovatelská služba u 
1 občana a pečovatelská služba u 2 občanů. V rámci ošetřovatelské služby je Farní charita limitována 
paušální dopravou na klienta ve výši 21 Kč (cesta tam i zpět), která je hrazena pojišťovnou. V rámci 
dotačního řízení Pardubického kraje je vyžadována finanční spoluúčast obcí na zajišťování 
pečovatelské služby. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve 
výši 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní charitě 
Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ 49324357, ve výši 5 000 Kč na zajištění 
provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a pečovatelské služby v obci. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno. 
 

9. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ: 
67775845, o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o připojení se obce Vidlatá Seč k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to 
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově obecního úřadu. 
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

10. Různé 
a) Tříkrálová sbírka 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč 
konala v sobotu 11. 1. 2020. Výnos ze dvou pokladniček činil 20 878 Kč. 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 Tříkrálové sbírky 2020 v obci 
Vidlatá Seč. 
 
b) EKO-KOM - informace o množství odpadů z obalů 
Starosta obce seznámil přítomné s informací společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které 
obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31. 12. 2019 a předala k využití. Výše odměny, kterou 
obec získala od společnosti EKO-KOM je 8 837,50 Kč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou 
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM o množství 
odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31. 12. 2019 a předala k využití. 
 
c) Odsouhlasení stavebních úprav komunikace u čp. 20 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem pana Václava Flídra, bytem Čejetice 177, vlastníka 
objektu čp. 20, ze dne 6. 1. 2020, v kterém je uveden stručný zápis vzájemně dohodnutých 
stavebních úprav komunikace přilehlé k objektu čp. 20. Stavební úpravy komunikace byly dohodnuty 
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na společném setkání vlastníka objektu se zastupiteli obce dne 4. 10. 2019 a Obcí Vidlatá Seč 
odsouhlaseny dopisem ze dne 21. 1. 2020. V dopise byl vlastník objektu z důvodu koordinace 
stavebních úprav požádán o oznámení počátku provádění stavebních úprav z jeho strany, pokud 
možno s měsíčním předstihem. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
  
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o odsouhlasení stavebních úprav 
komunikace u čp. 20.   
 
d) Třetí ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra 
pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, ze dne 6. 1. 2020, kterým informuje 
zastupitele obcí o pořádání třetího ročníku vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu. Starosta obce 
navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o pořádání třetího ročníku vzdělávacího 
programu Zastupitel v kurzu. 
 

11. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 7. 2. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

   Jaroslav Renza   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


