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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 6/2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 11. 2017  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza  
Omluveni: Jaromír Doležal, Josef Nádvorník, 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 a ostatní přítomné, 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. 1/6/2017 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a pana Jaroslava 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a 
pana Jaroslava Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/6/2017 bylo schváleno. 
 

4. Schválení programu zasedání 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 
Návrh programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Zastupování obce v Radě školy při ZŠ Vidlatá Seč 
6. Rozpočtové opatření č. 4 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 

obce č. 17-114 
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7. Obecně závazná vyhláška obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8. Strategický plán rozvoje obce Vidlatá Seč na období 2017-2020 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 7 - Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-141. Ostatní body budou posunuty. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského 
úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-141, jako bod č. 7. Ostatní body budou 
posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/6/2017 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, 
jako bod č. 9. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/6/2017 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 10 - Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2018. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2018, 
jako bod č. 10. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/6/2017 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Zastupování obce v Radě školy při ZŠ Vidlatá Seč 
6. Rozpočtové opatření č. 4 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 

obce č. 17-114 
7. Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 

obce č. 17-141 
8. Obecně závazná vyhláška obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
9. Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa 
10. Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2018 
11. Strategický plán rozvoje obce Vidlatá Seč na období 2017-2020 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání. 
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Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/6/2017 bylo schváleno. 
 

5. Zastupování obce v Radě školy při ZŠ Vidlatá Seč 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem pověřit zastupováním obce Vidlatá Seč v Radě školy při 
Základní škole Vidlatá Seč, okres Svitavy, v období školních roků 2017/2018 až 2019/2020 pana Josefa 
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje zastupováním obce Vidlatá Seč v Radě školy při Základní 
škole Vidlatá Seč, okres Svitavy, v období školních roků 2017/2018 až 2019/2020 pana Josefa 
Nádvorníka. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/6/2017 bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 4 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 
obce č. 17-114 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-114, kterým byla obci Vidlatá Seč přidělena 
účelová neinvestiční dotace poskytnutá prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje v roce 2017 v celkové výši 6 572 Kč, a navrhl 
rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-114.  
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/6/2017 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 
obce č. 17-141 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-141, kterým byla Základní škole Vidlatá Seč, okres 
Svitavy, přidělena účelová neinvestiční dotace z MŠMT ČR poskytnutá v rámci OP VVV obcím 
Pardubického kraje na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů ve výši 
92 112 Kč a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-141.  
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/6/2017 bylo schváleno. 
 

8. Obecně závazná vyhláška obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2017 vydat. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
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odstraňování komunálních odpadů. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/6/2017 bylo schváleno. 
 

9. Návrh smlouvy o nájmu hrobového místa 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa s platností od 1. 1. 
2018 a navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje text návrhu Smlouvy o nájmu hrobového místa v celém 
znění a to včetně nájemného v ceně 3 Kč/m2/rok a poplatku za služby v ceně 17 Kč/m2/rok s platností 
od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smluv. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/6/2017 bylo schváleno. 
 

10. Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2018 
Starosta obce seznámil přítomné se zákonem č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedený zákon s účinností od 1. ledna 2018 zásadně 
mění stávající právní úpravu právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů, 
hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a městských částí nebo městských 
obvodů územně členěných statutárních měst a zavádí do praxe nové koncepční řešení celé 
problematiky odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, včetně nové 
konstrukce a jiné diferenciace výše odměn. Zákon dále ke dni své účinnosti zrušil stávající nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů. V intencích nové právní úpravy vláda stanovila nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků nově. Po vzájemné diskuzi se zastupitelstvo obce 
dohodlo na zachování stávající výše odměn. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o nově stanovené výši měsíčních odměn 
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává stávající výši odměn. 
 

11. Strategický plán rozvoje obce Vidlatá Seč na období 2017-2020 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Strategického plánu rozvoje obce Vidlatá Seč na období 
2017 - 2020 a navrhl strategický plán rozvoje schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Strategický plán rozvoje obce Vidlatá Seč na období 2017 - 
2020. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/6/2017 bylo schváleno. 
 

12. Různé 
 
a) Valné shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - informace o průběhu 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion 
Litomyšlsko, které se konalo dne 30. 11. 2017 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 valného shromáždění Svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko. 
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13. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 1. 12. 2017. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Oldřich Kuta   ……………………………………. 

 
 

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


