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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 2/2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 3. 2017  

od 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza , Jiří Renza  
Omluveni: Marek Kuta, Josef Nádvorník 
Občané: 1 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:30 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 pět 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/2/2017 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana 
Oldřicha Kutu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala 
a pana Oldřicha Kutu a pana Josefa Nádvorníka. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/2/2017 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. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 
6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020 
7. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 
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8. Účetní závěrka obce za rok 2016 
9. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
10. Hospodářský výsledek obce za rok 2016 
11. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
12. Veřejnoprávní smlouva - výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích (silniční zákon) 
13. Rozpočtové opatření č. 1 - Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 17-6 
14. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
15. Český svaz včelařů, z.s., ZO Litomyšl - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
16. Spolek archaických nadšenců Sebranice - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
17. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
18. Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
19. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2017 
20. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2017 
21. Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2017 
22. Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru 
23. Různé 
24. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 19 - žádost Mysliveckého spolku Dolní Újezd 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 Mysliveckého spolku Dolní Újezd o 
dotaci z rozpočtu obce, jako bod č. 19. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 
6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020 
7. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 
8. Účetní závěrka obce za rok 2016 
9. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
10. Hospodářský výsledek obce za rok 2016 
11. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
12. Veřejnoprávní smlouva - výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích (silniční zákon) 
13. Rozpočtové opatření č. 1 - Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 17-6 
14. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
15. Český svaz včelařů, z.s., ZO Litomyšl - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
16. Spolek archaických nadšenců Sebranice - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
17. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
18. Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
19. Myslivecký spolek Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
20. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2017 
21. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2017 
22. Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2017 
23. Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru 
24. Různé 
25. Závěr 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno. 
 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu obce Vidlatá Seč na rok 2017, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů. Rozpočet 
obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 300 000 Kč, výdaje celkem 4 300 000 Kč. Starosta 
obce navrhl schválit rozpočet obce na rok 2017. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2017. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno. 
 

6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2018 - 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Střednědobého rozpočtového výhledu obce Vidlatá Seč 
na roky 2018 - 2020, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po 
dobu osmnácti dnů. Starosta obce navrhl schválit střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 
2020. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Vidlatá Seč na roky 
2018 - 2020. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno. 
 

7. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2016. 
Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2016. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/2/2017 bylo schváleno. 
 

8. Účetní závěrka obce za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou obce Vidlatá Seč za rok 2016 a navrhl účetní 
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku obce Vidlatá Seč za rok 2016. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno. 
 

9. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 a navrhl 
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
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Usnesení č. 9/2/2017 bylo schváleno. 
 

10. Hospodářský výsledek obce za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem obce Vidlatá Seč za rok 2016 ve výši 107 
201,62 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek obce Vidlatá Seč ve výši 107 201,62 
Kč za rok 2016. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno. 
 

11. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 
ve výši 0 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč ve výši 0 Kč 
za rok 2016. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/2/2017 bylo schváleno. 
 

12. Veřejnoprávní smlouva - výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (silniční zákon) 

Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 
vykonávat svěřený výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Starosta 
obce dále přítomné seznámil s návrhem veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, na základě které 
budou výše uvedenou činnost vykonávat orgány města Litomyšl. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou a za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec zavazuje uhradit městu Litomyšl 
ročně částku ve výši 5 Kč za každého občana obce. Starosta obce navrhl veřejnoprávní smlouvu 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 
vykonávat svěřený výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, na 
základě které budou výše uvedenou činnost vykonávat orgány města Litomyšl. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/2/2017 bylo schváleno. 
 

13. Rozpočtové opatření č. 1 - Rozpočtové opatření Krajského úřadu Pardubického kraje č. 17-6 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1 - Rozpočtovým opatřením Krajského 
úřadu Pardubického kraje č. 17-6 (avízo pro změnu rozpočtu obce), kterým byla obci Vidlatá Seč 
přidělena účelová neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ve výši 138 168 Kč a navrhl rozpočtové 
opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 - Rozpočtové opatřením Krajského 
úřadu Pardubického kraje č. 17-6.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/2/2017 bylo schváleno. 
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14. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
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 2016 ošetřovatelská služba u 
4 občanů a pečovatelská služba u 1 uživatelky. V rámci ošetřovatelské služby je Farní charita 
limitována paušální dopravou na klienta ve výši 21 Kč (cesta tam i zpět), která je hrazena pojišťovnou. 
Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 4 000 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 4 000 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 - 4, proti - 1, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 14/2/2017 bylo schváleno. 

 
15. Český svaz včelařů, z.s., ZO Litomyšl - žádost o dotaci z rozpočtu obce 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Českého svazu včelařů, z.s., Základní organizace Litomyšl, 
Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč za účelem 
podpory činnosti základní organizace a finanční a materiální podpory včelařských důvěrníků 
v jednotlivých obcích. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
ve výši 1 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému 
svazu včelařů, z.s., Základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve 
výši 1 000 Kč za účelem podpory činnosti základní organizace a finanční a materiální podpory 
včelařských důvěrníků v jednotlivých obcích. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce 
k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 15/2/2017 bylo schváleno. 

 
16. Spolek archaických nadšenců Sebranice - žádost o dotaci z rozpočtu obce 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Spolku archaických nadšenců, Sebranice 8, 569 62 
Sebranice, IČ 22834672, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč za účelem podpory III. fáze 
obnovy roubené polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle. 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 Spolku 
archaických nadšenců, Sebranice 8, 569 62 Sebranice, IČ 22834672, ve výši 5 000 Kč za účelem 
podpory III. fáze obnovy roubené polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle. Zastupitelstvo obce Vidlatá 
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 4, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

17. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 
01 Litomyšl, IČ 60102411, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
pečovatelské služby a osobní asistence občanům obce. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní 
charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 4 000 Kč na 
zajištění pečovatelské služby a osobní asistence občanům obce. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 1, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 16/2/2017 bylo schváleno. 

 
18. Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí spolku Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd 169, 569 61 
Dolní Újezd, IČ 26582643, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč za účelem podpory folkového a 
country festivalu Újezdské babí léto 2017. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce ve výši 2 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce spolku 
Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd 169, 569 61 Dolní Újezd, IČ 26582643, ve výši 2 000 Kč za 
účelem podpory folkového a country festivalu Újezdské babí léto 2017. Zastupitelstvo obce Vidlatá 
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 4, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

19. Myslivecký spolek Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 
Dolní Újezd, IČ 62673793, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
činnosti mysliveckého spolku (na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř). Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Mysliveckého spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 4 000 Kč 
na zajištění činnosti mysliveckého spolku (na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř). 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 17/2/2017 bylo schváleno. 
 

20. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2017. 
Valná hromada svazku schválila rozpočet ve výši: příjmy – 761 220,00  Kč, financování ze zdrojů roku 
2016 - 2 916 926,95 Kč, celkové zdroje rozpočtu - 3 678 146,95 Kč, celkové výdaje rozpočtu - 1 811 
500,00 Kč. Dále starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku, která se konala 
dne 2. 3. 2017 v Litomyšli.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion 
Litomyšlsko na rok 2017 a informaci o průběhu valné hromady svazku. 
 

21. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 
2017. Členská schůze svazku schválila rozpočet ve výši: celkové příjmy - 169 300  Kč, celkové výdaje - 
169 300  Kč.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion 
Litomyšlsko - Desinka. 
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22. Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2017 
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
Poličsko na rok 2017. Členská schůze svazku schválila rozpočet ve výši: celkové příjmy - 19 605 600  
Kč, výdaje kapitálové - 9 062 500 Kč, výdaje běžné 10 443 100 Kč, přebytek - 100 000 Kč. Dále 
starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze svazku, která se konala dne 28. 3. 2017 
v obci Budislav.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko a informaci o průběhu členské schůze svazku. 

 
23. Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru 

Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 1 kontrolního a finančního výboru o provedené 
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 ze dne 23. 
3. 2017 a navrhl zápis č. 1 vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru o 
provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 
2016. 
 

24. Různé 
 

a) Setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem setkání seniorů, které uspořádal svazek obcí 
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka dne 26. 3. 2017 v Lubné na Skalce. 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 setkání seniorů. 
 

25. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:20 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 3. 4. 2017. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………. 

 
 

   Oldřich Kuta   ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


