Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 4/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 11. 9. 2017
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:
Omluveni:
Občané:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza , Jiří
Renza
Oldřich Kuta
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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 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 Jaroslav Renza, zastupitel, 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. 1/4/2017 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana Marka
Kutu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala
a pana Marka Kutu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/4/2017 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. Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 2016/2017
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6. Základní škola Vidlatá Seč - žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na
školní rok 2017/2018
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
IV-12-2016215/01
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-2016215/01
9. Prodej pozemku - geometrický plán č. 202-60/2017
10. Ceník výlepu plakátů
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014
12. Rámcová kupní smlouva - ČEPRO, a.s.
13. Různé
14. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno.
5. Výroční zpráva ZŠ Vidlatá Seč za školní rok 2016/2017
Mgr. Věra Rejsová, ředitelka Základní školy Vidlatá Seč, seznámila přítomné s Výroční zprávou ZŠ
Vidlatá Seč za školní rok 2016/2017 ze dne 20. 8. 2017. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní
rok 2016/2017 ze dne 20. 8. 2017.
6. ZŠ Vidlatá Seč - žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Základní školy Vidlatá Seč o povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ve třídě. Informaci podala Mgr. Věra Rejsová, ředitelka základní školy. Základní škola je
tvořena dvěma třídami prvního stupně a má mít nejméně 12 žáků v průměru na jednu třídu. To je
celkem 24 žáků na celou školu. V současné době navštěvuje školu 23 žáků. Pokud Obec Vidlatá Seč
povolí výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním
předpisem, musí uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem. Starosta obce navrhl výjimku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč projednalo žádost příspěvkové organizace Základní škola, Vidlatá Seč,
okres Svitavy, se sídlem 570 01 Vidlatá Seč 56, IČO: 75018055, o udělení výjimky z nejnižšího počtu
žáků ve třídě a tuto výjimku na školní rok 2017/2018 schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obec Vidlatá Seč povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků
v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/4/2017 bylo schváleno.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2016215/01
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, název: Vidlatá Seč, čp. 19, Boštík - knn.
Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč (Budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená na
základě jí písemně udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic
2082, 531 17 Pardubice (Budoucí oprávněná). Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, název: Vidlatá Seč, čp. 19, Boštík - knn, a
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno.
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12-2016215/01
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, název: Vidlatá Seč, čp. 19,
Boštík - knn. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč (Budoucí povinný), SJM Pavel Boštík, bytem
Vidlatá Seč 83, a Lenka Boštíková, bytem Dolní Újezd 641 (Budoucí oprávněný) a ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem
Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice (Investor). Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, název: Vidlatá Seč, čp. 19, Boštík - knn, a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/4/2017 bylo schváleno.
9. Prodej pozemku - geometrický plán č. 202-60/2017
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že dne 21. 8. 2017 byl na úřední desce obce vyvěšen
záměr prodat pozemek p. č. 208/14 o výměře 249 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním
území Vidlatá Seč. Parcela byla vytvořena geometrickým plánem č. 202-60/2017. Zájem o koupi
pozemku projevila pouze paní Evženie Honajzrová, Na Mundlochu 635/2, Muglinov, 712 00 Ostrava.
Navržená kupní cena 20 Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemku p. č. 208/14 o výměře 249 m2 (ostatní
plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcela byla vytvořena geometrickým plánem
č. 202-60/2017). Kupní cena 20 Kč/m2. Kupující paní Evženie Honajzrová, Na Mundlochu 635/2,
Muglinov, 712 00 Ostrava. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/4/2017 bylo schváleno.
10. Ceník výlepu plakátů
Starosta obce seznámil přítomné s informací týkající se možnosti výlepu volebních materiálů na
výlepové plochy obce Vidlatá Seč v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky. Obec Vidlatá
Seč výlepové plochy pro volební kampaň neposkytuje a nevyhrazuje. Výlepové plochy v obci jsou
samoobslužné a jsou poskytovány zdarma.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci týkající se možnosti výlepu volebních
materiálů na výlepové plochy obce Vidlatá Seč v souvislosti s volbami do Parlamentu České
republiky.
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014 mezi Obcí Vidlatá Seč a společností REVENGE, a.s., Za
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 28101766. Předmětem Dodatku je změna
názvu a sídla společnosti. Starosta obce navrhl Dodatek č. 1 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014 mezi Obcí Vidlatá Seč a společností REVENGE, a.s., Za
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 28101766. Předmětem Dodatku č. 1 je změna
názvu a sídla společnosti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/4/2017 bylo schváleno.
12. Rámcová kupní smlouva - ČEPRO, a.s.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží a služeb
prostřednictvím čerpacích stanic. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti ČEPRO, a.s.,
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, umožnit Obci Vidlatá Seč za
stanovených podmínek odběr zboží a služeb prostřednictvím karet EuroOil. Starosta obce navrhl
rámcovou kupní smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách zboží a služeb
prostřednictvím čerpacích stanic. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti ČEPRO, a.s.,
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, umožnit Obci Vidlatá Seč za
stanovených podmínek odběr zboží a služeb prostřednictvím karet EuroOil. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/4/2017 bylo schváleno.
13. Různé
a) Členská schůze svazku obcí Vodovody Poličsko - informace o průběhu
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze svazku obcí Vodovody Poličsko, která se
konala dne 29. 6. 2017 v obci Desná. 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 členské schůze svazku obcí
Vodovody Poličsko.
14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:55 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 9. 2017.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Jaromír Doležal

…………………………………….

Marek Kuta

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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