Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 5. 10. 2017
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:
Omluveni:
Občané:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav
Renza , Jiří Renza
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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 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 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/5/2017 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a pana Josefa
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a
pana Josefa Nádvorníka.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/5/2017 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. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 č. 10/2017 - Financování akce „Úpravy veřejných
prostranství v regionu Desinka“
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - schválení úvěru
Základní škola Vidlatá Seč - osvětlení tělocvičny
Místo svozu separovaného odpadu
Vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“
Různé
Závěr

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 10 - Žádost TJ Vidlatá Seč o dotaci z rozpočtu obce.
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost TJ Vidlatá Seč o dotaci z rozpočtu
obce, jako bod č. 10. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/5/2017 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Cenová nabídka na podání žádosti o dotaci na
environmentální zahradu. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Cenová nabídka na podání žádosti o dotaci
na environmentální zahradu, jako bod č. 11. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/5/2017 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Rozpočtové opatření č. 3 - Avízo Pardubického
kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-109. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Rozpočtové opatření č. 3 - Avízo Krajského
úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-109, jako bod č. 12. Ostatní body budou
posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/5/2017 bylo schváleno.
Návrh doplněného programu zasedání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 č. 10/2017 - Financování akce „Úpravy veřejných
prostranství v regionu Desinka“
6. Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - schválení úvěru
7. Základní škola Vidlatá Seč - osvětlení tělocvičny
8. Místo svozu separovaného odpadu
9. Vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“
10. TJ Vidlatá Seč - žádost o dotaci z rozpočtu obce
11. Cenová nabídka na podání žádosti o dotaci na environmentální zahradu
12. Rozpočtové opatření č. 3 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu
obce č. 17-109
13. Různé
14. Závěr
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/5/2017 bylo schváleno.
5. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 č. 10/2017 - Financování akce „Úpravy veřejných
prostranství v regionu Desinka“
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 číslo 10/2017 Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je
Sdružení 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
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 50 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 615 Kč. Obec
Vidlatá Seč uhradí 15 385 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na
parcele č. 90/2, k. ú. Vidlatá Seč. Obnovu provede firma Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186
00 Praha 8, IČ: 26271303. 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 2017 číslo 10/2017 Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je
Sdružení 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
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 50 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 615 Kč. Obec
Vidlatá Seč uhradí 15 385 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na
parcele č. 90/2, k. ú. Vidlatá Seč. Obnovu provede firma Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186
00 Praha 8, IČ: 26271303. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/5/2017 bylo schváleno.
6. Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - schválení úvěru
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami na poskytnutí krátkodobého úvěru na předfinancování
dotace pro nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody. Své nabídky předložila
Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Komerční banka, a. s. Po vzájemné
diskuzi navrhl starosta obce schválit nabídku České spořitelny, a. s. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny, a. s.,
IČ 45244782, ve výši 8 000 000 Kč na předfinancování dotace pro nákup velkokapacitní požární
cisterny na dopravu vody se splatností do 30. 9. 2018 a zajištěného budoucími příjmy obce.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o přijetí úvěru.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/5/2017 bylo schváleno.
7. Základní škola Vidlatá Seč - osvětlení tělocvičny
Starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami na úpravu osvětlení tělocvičny dle požadavků
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Svitavy.
Pan Petr Famfulík, zástupce TJ Vidlatá Seč, předal zastupitelstvu obce písemné podklady, z kterých
vyplývá požadovaná intenzita osvětlení podle pravidel stolního tenisu měřená ve výšce hrací plochy
stolu (nejméně 600 luxů jednotně nad hrací plochou a nejméně 400 luxů v kterékoli jiné části hracího
prostoru). Dále zastupitelstvu obce předal půdorys hracího prostoru, z kterého je zřejmé rozmístění
hracích stolů v tělocvičně a současná intenzita osvětlení, kterou TJ Vidlatá Seč požaduje zachovat
(740 luxů nad středem stolu, 580 luxů na krajích stolu, 400 luxů v ostatních místech). Starosta obce
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navrhl vzít informaci TJ Vidlatá Seč na vědomí a požádat zpracovatele cenových nabídek o stanovisko,
zda jimi navržené osvětlení bude požadovanou intenzitu osvětlení splňovat. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o cenových nabídkách na úpravu
osvětlení tělocvičny a informaci TJ Vidlatá Seč o požadované intenzitě osvětlení tělocvičny.
Starosta obce požádá zpracovatele cenových nabídek o stanovisko, zda jimi navržené osvětlení
bude požadovanou intenzitu osvětlení splňovat.
8. Místo svozu separovaného odpadu
Starosta obce seznámil přítomné se stížností paní Venduly Danielové ze svozové firmy Technické
služby Hlinsko, s.r.o., ze dne 27. 9. 2017, která se týkala nepořádku u kontejnerů na odpad
umístěných u prodejny smíšeného zboží. Po diskuzi navrhl starosta obce posílit separační místo u
prodejny smíšeného zboží nákupem jednoho nadzemního kontejneru o objemu 3,2 m3 na plasty. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje posílit separační místo u prodejny smíšeného zboží
nákupem jednoho nadzemního kontejneru o objemu 3,2 m3 na plasty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/5/2017 bylo schváleno.
9. Vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“
Starosta obce seznámil přítomné o možnosti zapojení zastupitelů obce do připravovaného
vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel v kurzu“. Účastníci programu získají prostřednictvím
vzdělávacích kurzů možnost prohloubení svých dovedností a kvalifikace v problematice finančního
řízení obce, a to zejména v oblastech rozpočtového hospodaření, zpracování dotačních žádostí nebo
zadávání veřejných zakázek. Veškeré další informace jsou k nalezení na webových stránkách
www.zastupitelvkurzu.cz. Starosta obce navrhl vzít tuto informaci na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možnosti zapojení zastupitelů obce do
připravovaného vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel v kurzu“.
10. TJ Vidlatá Seč - žádost o dotaci z rozpočtu obce
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Vidlatá Seč, z. s., Vidlatá Seč 82, 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. 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 82, 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
Usnesení č. 10/5/2017 bylo schváleno.
11. Cenová nabídka na podání žádosti o dotaci na environmentální zahradu
Paní Mgr. Věra Rejsová, ředitelka ZŠ Vidlatá Seč, seznámila přítomné s návrhem Cenové nabídky
firmy EUROPROJECT na podání žádosti o dotaci na environmentální zahradu z národního programu
Životního prostředí, 6. Environmentální prevence, 6.1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,
6.1.C. Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy učeben a jiných zařízení pro účely EVVO
(Přírodní zahrady). Po proběhlé diskuzi navrhl starosta obce vzít výše uvedený návrh cenové nabídky
na vědomí a požádat firmu EUROPROJECT o bližší vysvětlení při pracovní schůzce v místě realizace
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projektu v prostorách základní školy. Sjednáním pracovní schůzky v místě realizace projektu
v prostorách základní školy navrhl pověřit paní Mgr. Věru Rejsovou, ředitelku ZŠ Vidlatá Seč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí návrh Cenové nabídky firmy EUROPROJECT na
podání žádosti o dotaci na environmentální zahradu z národního programu Životního prostředí a
pověřuje paní Mgr. Věru Rejsovou, ředitelku ZŠ Vidlatá Seč, sjednáním pracovní schůzky v místě
realizace projektu v prostorách základní školy.
12. Rozpočtové opatření č. 3 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu
obce č. 17-109
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-109, kterým byla obci Vidlatá Seč přidělena
účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá z kapitoly Všeobecná pokladní
správa na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
Republiky v roce 2017 ve výši 19 749 Kč a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-109.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/5/2017 bylo schváleno.
13. Různé
a) Finanční výbor - zápis č. 3
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3 finančního
výboru ze dne 25. 9. 2017 a navrhl Zápis č. 3 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3 finančního výboru ze dne 25. 9. 2017.
b) Kontrolní výbor - zápis č. 3
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3 kontrolního výboru
ze dne 27. 9. 2017 a navrhl Zápis č. 3 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3 kontrolního výboru ze dne 27. 9. 2017.
c) Valné shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka - informace o průběhu
Místostarosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 19. 9. 2017 v obci Makov. 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.
14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 6. 10. 2017.
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Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Oldřich Kuta

…………………………………….

Josef Nádvorník

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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