Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. N/1/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného
dne 1. 11. 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav
Renza, Jiří Renza

Omluveni:

0

Občané:

Petr Famfulík ml.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
dosavadním starostou obce panem Lubošem Heroldem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění. Dále byla členům zastupitelstva obce předána vzdělávací
publikace „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018“, kterou vydal Svaz měst a
obcí České republiky.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.
10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Vidlatá Seč zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
22. 10. 2018 do 1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Určení zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše Herolda. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
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/N/1/2018 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Josefa Nádvorníka a pana Jaroslava Renzu. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Nádvorníka a pana Jaroslava
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Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/N/1/2018 bylo schváleno.
4. Slib členů zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Vidlatá Seč a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
5. Schválení pořadu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení zasedání
Určení zapisovatele zápisu
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Slib členů zastupitelstva obce
Schválení pořadu jednání
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Nákup pozemku
Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Informace o konání valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Různé
Závěr

Předsedající navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Směna pozemků. Ostatní body budou posunuty.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Směna pozemků jako bod č. 12. Ostatní body
budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/N/1/2018 bylo schváleno.
Předsedající navrhl zařadit do programu bod č. 13 - Žádost o dotaci na radarové měřiče rychlosti.
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost o dotaci na radarové měřiče rychlosti,
jako bod č. 13. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/N/1/2018 bylo schváleno.
Návrh doplněného pořadu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení zasedání
Určení zapisovatele zápisu
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Slib členů zastupitelstva obce
Schválení pořadu jednání
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Nákup pozemku
Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
Směna pozemků
Žádost o dotaci na radarové měřiče rychlosti
Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Informace o konání valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Různé
Závěr

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat
o návrhu doplněného pořadu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
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Usnesení č. 5/N/1/2018 bylo schváleno.
6. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/N/1/2018 bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávány jako neuvolněné.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/N/1/2018 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/N/1/2018 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva pan Martin Kábrt navrhl zvolit do funkce starosty pana Luboše Herolda.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí starostou obce Vidlatá Seč pana Luboše Herolda.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/N/1/2018 bylo schváleno.
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Po zvolení starosty pokračoval starosta ve vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Martin Kábrt navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Jiřího Renzu. Člen zastupitelstva pan Luboš Herold navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Jaroslava Renzu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí místostarostou obce Vidlatá Seč pana Jiřího Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - 5, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí místostarostou obce Vidlatá Seč pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 2, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/N/1/2018 bylo schváleno.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o
obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/N/1/2018 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Luboš Herold navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru pana Jaromíra Doležala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí předsedou finančního výboru pana Jaromíra Doležala.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/N/1/2018 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
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Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Luboš Herold navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Renzu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/N/1/2018 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Jaromír Doležal navrhl zvolit členem finančního výboru
paní Martu Švecovou a slečnu Veroniku Lipavskou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí členy finančního výboru paní Martu Švecovou a slečnu Veroniku
Lipavskou.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/N/1/2018 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Jiří Renza navrhl zvolit členem kontrolního výboru paní
Jitku Benešovou a pana Josefa Bureše ml. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč volí členy kontrolního výboru paní Jitku Benešovou a pana Josefa
Bureše ml.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 15/N/1/2018 bylo schváleno.
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a) Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši 500,- Kč, a to ode dne 1. 11. 2018. Před
hlasováním pan Josef Nádvorník projevil vůli vzdát se měsíční odměny za výkon funkce člena
zastupitelstva obce. Před hlasováním nebyly dalšími členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a
občané neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tedy od 1. 11. 2018. V případě
nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 16/N/1/2018 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí, že pan Josef Nádvorník se vzdal měsíční odměny
za výkon funkce člena zastupitelstva obce a tato odměna mu nebude poskytována.
b) Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2
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zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1 000,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1 000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tedy od 1. 11. 2018. V
případě personální změny v obsazení funkce předsedy výboru, tj. v případě nového zvolení do funkce
předsedy výboru, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 17/N/1/2018 bylo schváleno.
c) Předsedající navrhl, aby neuvolněnému místostarostovi obce byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši 6 500,- Kč, a to ode dne zvolení do
funkce místostarosty. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a
občané neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 6 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tedy od
1. 11. 2018. V případě personální změny v obsazení funkce místostarosty obce, tj. v případě nového
zvolení do funkce místostarosty obce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 18/N/1/2018 bylo schváleno.
d) Člen zastupitelstva pan Josef Nádvorník navrhl, aby neuvolněnému starostovi obce byla v souladu
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši 16 500,- Kč, a to ode dne
zvolení do funkce starosty. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a
občané neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
16 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, tedy od 1. 11.
2018. V případě personální změny v obsazení funkce starosty obce, tj. v případě nového zvolení do
funkce starosty obce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 19/N/1/2018 bylo schváleno.
e) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, určilo, že v
případě souběhu odměn za výkon dvou či více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce bude
takovému členovi zastupitelstva obce poskytována odměna pouze za výkon funkce, za niž mu podle
rozhodnutí zastupitelstva obce náleží odměna nejvyšší. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva
obce podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
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pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 20/N/1/2018 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-113, kterým byla obci Vidlatá Seč přidělena
účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí
v celkové výši 45 000 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-113.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 21/N/1/2018 bylo schváleno.
10. Nákup pozemku
Předsedající seznámil přítomné se situací, ke které došlo po odsouhlasení usnesení zastupitelstva
obce č. 7/6/2018 ze dne 20. 9. 2018, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit nákup pozemku
parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 2781 m2 v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana,
Pod Prokopem 163, Záhradí, 570 01 Litomyšl, za celkovou cenu 300 000,- Kč. Záměrem nákupu
pozemku bylo získání vlastnického práva obce k pozemku, který měl být v budoucnu využit jako
stavební parcely. Panu Vladimíru Zemanovi byl dne 3. 10. 2018 předložen návrh kupní smlouvy. Po
přečtení návrhu pan Vladimír Zeman konstatoval, že došlo k omylu při stanovení kupní ceny za
pozemek a cena neměla být 300 000,- Kč za celý pozemek, ale 300,- Kč/m2. Předsedající navrhl
schválit revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 7/6/2018 ze dne 20. 9. 2018. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč revokuje usnesení zastupitelstva obce č. 7/6/2018 ze dne 20. 9. 2018,
kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit nákup pozemku parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 2781
m2 v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana, Pod Prokopem 163, Záhradí, 570 01
Litomyšl, za celkovou cenu 300 000,- Kč. Záměrem nákupu pozemku bylo získání vlastnického práva
obce k pozemku, který měl být v budoucnu využit jako stavební parcely. Důvodem revokace usnesení
je konstatování pana Vladimíra Zemana, že došlo k omylu při stanovení kupní ceny za pozemek a
cena neměla být 300 000,- Kč za celý pozemek, ale 300,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 22/N/1/2018 bylo schváleno.
Předsedající dále seznámil přítomné, že zájem Obce Vidlatá Seč o nákup pozemku parc. č. 35/2 zahrada o výměře 2781 m2 v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana, Pod Prokopem
163, Záhradí, 570 01 Litomyšl, dále trvá. Záměrem nákupu pozemku je získání vlastnického práva
obce k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Vlastník pozemku navrhuje
cenu 300,- Kč/m2. Celková cena je 2 781 m2 x 300,- Kč = 834 300,- Kč. Předsedající navrhl nákup
pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nákup pozemku parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 2781 m2
v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana, Pod Prokopem 163, Záhradí, 570 01
Litomyšl, za celkovou cenu 834 300,- Kč. Záměrem nákupu pozemku je získání vlastnického práva
obce k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely.
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Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 23/N/1/2018 bylo schváleno.
11. Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
Předsedající seznámil přítomné s dopisem ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním
přilehlé komunikace, který Obecnímu úřadu Vidlatá Seč zaslala dne 8. 10. 2018 Mgr. Radka
Prokopcová, advokátka, v právním zastoupení klienta, pana Václava Flídra, bytem Vidlatá Seč 20.
Předsedající zároveň seznámil přítomné s připravenou odpovědí na tento dopis, v které Obec Vidlatá
Seč požaduje prokázání vzniklé škody zasláním znaleckého posudku a navrhl text připravené
odpovědi schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje text odpovědi na dopis ve věci vzniku škody na nemovitosti
způsobené užíváním přilehlé komunikace, který Obecnímu úřadu Vidlatá Seč zaslala dne 8. 10. 2018
Mgr. Radka Prokopcová, advokátka, v právním zastoupení klienta, pana Václava Flídra, bytem Vidlatá
Seč 20.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 24/N/1/2018 bylo schváleno.
12. Směna pozemků
a) Předsedající seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Kabrhela, Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a
parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5
byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které
budou v budoucnu využity jako stavební parcely. Předsedající navrhl záměr směny pozemků schválit
s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví
pana Ing. Josefa Kabrhela, Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o
výměře 5 283 m2 a parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č.
17/4 a parc. č. 17/5 byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá
Seč k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely. Rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 25/N/1/2018 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Bureše, Vidlatá Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly
vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které
budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely. Předsedající navrhl
záměr směny pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (79 m2) nebude
hrazen. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví
pana Ing. Josefa Bureše, Vidlatá Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč.
Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze
dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne
13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům,
které budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely. Rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků (79 m2) nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 26/N/1/2018 bylo schváleno.
c) Předsedající seznámil přítomné se záměrem směnit pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá
Seč za pozemek ve vlastnictví paní Věry Lipavské, Vidlatá Seč 1, a paní Jaroslavy Víškové, Dolní Újezd
355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl
vytvořen dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemku, který
bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Předsedající navrhl záměr směny pozemků schválit
s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (65 m2) nebude hrazen. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemky ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287
m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní Věry Lipavské, Vidlatá Seč 1, a paní Jaroslavy
Víškové, Dolní Újezd 355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek
parc. č. 16/1 byl vytvořen dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl
ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne
13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemku,
který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (65 m2)
nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 27/N/1/2018 bylo schváleno.
d) Předsedající seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana
Hudečka, Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o
výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce
Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Předsedající navrhl záměr směny
pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan
Hudeček za cenu 20 Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví
pana Jana Hudečka, Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní
plocha o výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP
Svitavy pod č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání
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vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Rozdíl ve
výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 28/N/1/2018 bylo schváleno.
13. Žádost o dotaci na radarové měřiče rychlosti
Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že Mikroregion Litomyšlsko - Desinka připravuje
žádost o dotaci na pořízení radarových měřičů rychlosti. Předsedající navrhl zúčastnit se tohoto
společného dotačního projektu obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účast Obce Vidlatá Seč ve společném dotačním projektu
obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na pořízení radarových měřičů rychlosti.
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 6, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
14. Informace o konání členské schůze svazku obcí Vodovody Poličsko
Předsedající seznámil přítomné s průběhem členské schůze svazku obcí Vodovody Poličsko, která se
konala dne 27. 9. 2018 v obci Korouhev. Členská schůze schválila cenu vodného pro rok 2019 ve výši
35 Kč/m3 s DPH. Předsedající 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.
15. Informace o konání valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Předsedající seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 16. 10. 2018 v obci Dolní Újezd. Předsedající 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.
16. Různé
a) Předsedající informoval přítomné o množství odpadů z obalů, které obec vytřídila v období od 1. 7.
do 30. 9. 2018 a předala k využití. Celkem se jednalo o 2 953 kg. Výše odměny, kterou obec získala od
společnosti EKO-KOM, a.s. je 10 407 Kč. Předsedající navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o množství odpadů z obalů, které obec
vytřídila v období od 1. 7. do 30. 9. 2018 a předala k využití (celkem se jednalo o 2 953 kg) a výši
odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. (10 407 Kč).
b) Předsedající informoval přítomné, že ve školní kuchyni proběhla instalace nové myčky na nádobí a
oprava sporáku dle cenové nabídky č. 97/2018 ze dne 2. 8. 2018. Práce provedla firma Jindřich
Schlesinger, GASTROkomplet, M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o instalaci nové myčky na nádobí a
opravě sporáku ve školní kuchyni dle cenové nabídky č. 97/2018 ze dne 2. 8. 2018.
17. Závěr
Předsedající pozval přítomné na Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne v sobotu
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1. 12. 2018 od 18 hodin v parku u prodejny smíšeného zboží a na Vánoční besídku místní základní
školy, která proběhne ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 17:30 hodin v budově základní školy.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2018.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Josef Nádvorník

………………………………………

Jaroslav Renza

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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