Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 17. 2. 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
0
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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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a pana Jiřího
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a
pana Jiřího Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 2
Usnesení č. 2/1/2017 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. Žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017
6. Žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 - 2020
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smlouva o poskytnutí služeb - sběr použitého jedlého oleje
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Financování nákupu velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - nabídka ČSOB
Zpravodaj obce - navýšení počtu výtisků
Informace o valném shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Různé
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.
5. Žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Vidlatá Seč o financování akce „Výměna
vodovodního řadu k redukční šachtě, LT 100/1968, délka cca 170 m, od čp. 87 po čp. 77“ z plánu
obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017. Akce bude mít prioritu B - Akce obnovy vodovodu.
Svazek zajistí vypracování projektové dokumentace, stanoviska příslušných orgánů, výběr
dodavatele, realizaci, případné kolaudační řízení a zařazení do majetku svazku. Odhad finančních
nákladů - 490 000 Kč, spoluúčast obce 0 %. Starosta obce navrhl schválit podání žádosti o financování
výše uvedené akce priority B z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o financování akce priority B „Výměna
vodovodního řadu k redukční šachtě, LT 100/1968, délka cca 170 m, od čp. 87 po čp. 77“ z plánu
obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.
6. Žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 - 2020
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Vidlatá Seč o financování akce „Výměna
vodovodního řadu od čp. 77 po čp. 82, OC 80/1968, LT 80/1968, délka cca 410 m“ z plánu obnovy a
rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 - 2020. Akce bude mít prioritu D - Akce obnovy a rozvoje
vodovodu podpořené dotací. Na tuto akci bude podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Pardubického kraje. Svazek zajistí stanoviska příslušných orgánů, výběr dodavatele, realizaci,
případné kolaudační řízení a zařazení do majetku svazku. Obec zajistí vypracování projektové
dokumentace a její bezúplatné předání svazku formou smlouvy o bezúplatném převodu. Odhad
finančních nákladů - 1 500 000 Kč, spoluúčast obce 20 %. Starosta obce navrhl schválit podání žádosti
o financování výše uvedené akce priority D z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 2020 a zajištění vypracování projektové dokumentace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o financování akce priority D „Výměna
vodovodního řadu od čp. 77 po čp. 82, OC 80/1968, LT 80/1968, délka cca 410 m“ z plánu obnovy a
rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 - 2020 a zajištění vypracování projektové dokumentace na tuto
akci a její bezúplatné předání svazku formou smlouvy o bezúplatném převodu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno.
7. Smlouva o poskytnutí služeb - sběr použitého jedlého oleje
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a
panem Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 16539184. Předmětem smlouvy je
bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel
obce. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a panem
Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 16539184. Předmětem smlouvy je bezplatná
obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel obce.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/1/2017 bylo schváleno.
8. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČO
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 2017 na budově úřadu.
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - 3, zdrželi se - 2
Usnesení nebylo schváleno.
9. Financování nákupu velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - nabídka ČSOB
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou ČSOB na financování nákupu velkokapacitní požární
cisterny na dopravu vody. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí s tím, že
budou požádány další banky o podání nabídky na financování nákupu velkokapacitní požární cisterny
na dopravu vody. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o nabídce ČSOB na financování nákupu
velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody s tím, že budou požádány další banky o podání
nabídky.
10. Zpravodaj obce - navýšení počtu výtisků
Starosta obce seznámil přítomné se žádostmi občanů o navýšení počtu výtisků Zpravodaje obce
v popisných číslech, kde jsou trvale hlášeny dvě a více rodiny. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat
o navýšení počtu výtisků Zpravodaje obce v popisných číslech, kde jsou trvale hlášeny dvě a více
rodiny. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje navýšení počtu výtisků Zpravodaje obce v popisných číslech,
kde jsou trvale hlášeny dvě a více rodiny.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/1/2017 bylo schváleno.
11. Informace o valném shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko Desinka, která se konalo dne 2. 2. 2017 v Poříčí u Litomyšle. Setkání seniorů se uskuteční v neděli 26.
3. 2017 v Lubné na Skalce. Mikroregion podá žádost o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost - název výzvy Podpora zaměstnanosti cílových skupin. 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
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
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12. Různé
a) Tříkrálová sbírka 2017 - informace o průběhu
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem Tříkrálové sbírky 2017 v obci Vidlatá Seč. Sbírka
proběhla v sobotu 7. 1. 2017 a celkový výnos ze dvou pokladniček činil 20 318 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 2017.
b) Setkání rodáků 2016 - děkovný dopis
Starosta obce seznámil přítomné s děkovným dopisem, který Obecnímu úřadu ve Vidlaté Seči a všem,
kteří se podíleli na akci „Setkání rodáků 2016“ zaslaly Anna Zemanová (rozená Dušková) a Věra
Patočková (rozená Flídrová). Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o děkovném dopisu.
c) Informace o výkonu činnosti silničního správního úřadu
Starosta obce seznámil přítomné s vyjádřením Ing. Pavla Jiráně, vedoucího odboru místního a
silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl. Město Litomyšl přijalo vyjádření většiny starostů
Mikroregionu Litomyšlsko o zájmu uzavřít veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti silničního
správního úřadu pro obce ze strany MěÚ Litomyšl. Ze strany vedení Města Litomyšl byl tento záměr
podpořen a v současné době se Město Litomyšl snaží tuto činnost personálně zabezpečit přijetím
dalšího zaměstnance. Možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvy bude z důvodu značně omezené
nabídky na trhu práce nejdříve k dubnu až květnu 2017. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o výkonu činnosti silničního správního
úřadu.
d) Informace o změnách v jízdních řádech autobusů
Starosta obce seznámil přítomné se změnami v jízdních řádech autobusů na lince č. 680819 Litomyšl Morašice - Nové Hrady, které vstoupí v platnost od 5. 3. 2017. Starosta obce navrhl vzít výše
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o změnách v jízdních řádech autobusů.
e) Informace o kontrolách technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky kontrol technického stavu a provozu spalovacích zdrojů
na pevná paliva umístěných v obecních bytech a v prodejně smíšeného zboží. Z výsledků kontrol
vyplývá nutná výměna spalovacích zdrojů (kotlů) k 1. 9. 2022. Starosta obce navrhl zabývat se
výměnou kotlů již v tomto roce. Ostatní členové zastupitelstva obce navrhli zabývat se výměnou
kotlů až v dalších letech.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o výsledcích kontrol technického stavu a
provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva umístěných v obecních bytech a v prodejně smíšeného
zboží.
f) Informace o uzavírání dohod na veřejně prospěšné práce
Starosta obce seznámil přítomné se základními informacemi k uzavírání dohod na veřejně prospěšné
práce. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí a zpracovat příslušnou žádost o
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání minimálně pro tři uchazeče. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o uzavírání dohod na veřejně prospěšné
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práce.
13. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 2. 2017.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Jaroslav Renza

…………………………………….

Jiří Renza

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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