Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 1/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 9. 2. 2018
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza, Jiří Renza

Omluveni:

Marek Kuta, Josef Nádvorník

Občané:

0

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, 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. 1/1/2018 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana
Jaroslava Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala
a pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
4. Schválení pořadu jednání
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým pořadem jednání v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Navržený pořad jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
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5. Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu
rozpočtu obce č. 18-1
6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
9. Žádost o finanční příspěvek - Římskokatolická farnost Dolní Újezd
10. Rekonstrukce vodovodu - cenové nabídky projekčních prací
11. Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí
12. Veřejně prospěšné práce v roce 2018 - informace
13. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek
mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi
14. Různé
15. Závěr
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 14 - Návrh smlouvy o dílo - provedení zalesnění a
oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Návrh smlouvy o dílo - provedení zalesnění a
oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0, jako bod č. 14. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 15 - Petice za spravedlivé odměny členů volebních
komisí - výzva zastupitelům obcí a měst České republiky. Ostatní body budou posunuty. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Petice za spravedlivé odměny členů
volebních komisí - výzva zastupitelům obcí a měst České republiky, jako bod č. 15. Ostatní body
budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.
Návrh doplněného pořadu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu
rozpočtu obce č. 18-1
6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
9. Žádost o finanční příspěvek - Římskokatolická farnost Dolní Újezd
10. Rekonstrukce vodovodu - cenové nabídky projekčních prací
11. Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí
12. Veřejně prospěšné práce v roce 2018 - informace
13. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek
mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi
14. Návrh smlouvy o dílo - provedení zalesnění a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0
15. Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí - výzva zastupitelům obcí a měst České
republiky
16. Různé
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17. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu
rozpočtu obce č. 18-1
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1/2018 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-1, kterým byla obci Vidlatá Seč přidělena účelová
neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti
s volbou prezidenta České republiky v roce 2018 v celkové výši 22 946 Kč, a navrhl rozpočtové
opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-1.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.
6. 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 2017 ošetřovatelská služba u
2 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.
V rámci dotačního řízení Pardubického kraje je vyžadována finanční spoluúčast obcí na zajišťování
pečovatelské služby. 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.
7. 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. TJ Vidlatá Seč financuje svoji činnost a pořádá sportovní akce pouze
z příspěvků členů a částečně z příspěvků sponzorů. Tyto prostředky nepokrývají ani základní náklady
na účast v soutěžích a pronájem sportovišť. 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.
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8. 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 5 000 Kč. Důvodem žádosti je nedostatek
finančních prostředků, vytvoření důstojného prostředí, poskytování kvalitní péče a poskytování
služeb občanům obce Vidlatá Seč (služba sociálně terapeutické dílny jedné osobě, pečovatelská
služba dvěma osobám, služba osobní asistence jedné osobě. 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 Oblastní
charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 4 000 Kč na
částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb. 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. 9/1/2018 bylo schváleno.
9. Žádost o finanční příspěvek - Římskokatolická farnost Dolní Újezd
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Římskokatolické farnosti Dolní Újezd, Dolní Újezd 34, 569
61 Dolní Újezd, IČ 47490535, o finanční příspěvek na uskutečnění aktivit pro děti a mládež ve farnosti
v Dolním Újezdě ve výši 3 000 Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 2 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Římskokatolické farnosti Dolní Újezd, Dolní Újezd 34, 569 61 Dolní Újezd, IČ 47490535, ve výši 2 000
Kč na uskutečnění aktivit pro děti a mládež ve farnosti v Dolním Újezdě. Zastupitelstvo obce Vidlatá
Seč pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.
10. Rekonstrukce vodovodu - cenové nabídky projekčních prací
Starosta obce seznámil přítomné s doručenými cenovými nabídkami na provedení projektové
dokumentace akce Rekonstrukce vodovodu v obci Vidlatá Seč - od hasičárny čp. 82 po základní školu
čp. 56 (cca 1000 m):
Cenová nabídka č. 1 - Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 60113111, cena
137 940 Kč včetně DPH
Cenová nabídka č. 2 - Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ
44403445, cena 114 950 Kč včetně DPH
Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o schválení cenové nabídky č. 1, nabídky s nejnižší cenou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku č. 2 na provedení na provedení projektové
dokumentace akce Rekonstrukce vodovodu v obci Vidlatá Seč - od hasičárny čp. 82 po základní školu
čp. 56 (cca 1000 m), kterou předložil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01
Litomyšl, IČ 44403445, cena 114 950 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.
11. Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí
Starosta obce seznámil přítomné s informací České asociace odpadového hospodářství, Spolku
veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodářství obcí. Informace se týká neveřejně připravované účelové změny zákona o odpadech,
která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací
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návrh zákona o odpadech. Po vzájemné diskuzi navrhl starosta obce vzít informaci na vědomí. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci České asociace odpadového
hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství obcí.
12. Veřejně prospěšné práce v roce 2018 - informace
Starosta obce seznámil přítomné s informačním dopisem Ing. Jana Tesaře, ředitele Kontaktního
pracoviště Svitavy (Úřad práce ČR), upozorňujícím na možné podmínky při zřizování veřejně
prospěšných prací v roce 2018 za finanční podpory úřadu práce. Starosta obce navrhl vzít informační
dopis na vědomí a co nejdříve vytipovat vhodné kandidáty na veřejně prospěšné práce. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informační dopis Ing. Jana Tesaře, ředitele
Kontaktního pracoviště Svitavy (Úřad práce ČR), upozorňující na možné podmínky při zřizování
veřejně prospěšných prací v roce 2018 za finanční podpory úřadu práce.
13. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh změny způsobu zadávání veřejných zakázek
mezi TS Hlinsko s.r.o. a jednotlivými obcemi
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, vlastníkem
Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných zakázek mezi
Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi. Starosta obce navrhl vzít dopis na
vědomí a předběžně souhlasit se založením nového dobrovolného svazku obcí a vstoupením Obce
Vidlatá Seč do tohoto projektu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí dopis Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
vlastníka Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných
zakázek mezi Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi a předběžně souhlasí se
založením nového dobrovolného svazku obcí a vstoupením Obce Vidlatá Seč do tohoto projektu.
14. Návrh smlouvy o dílo - provedení zalesnění a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je provedení
zalesnění a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570
01 Litomyšl, IČ: 00277550. Dodavatel - Mgr. Richard Kejzer, Proseč 371, 539 44 Proseč, IČ: 65207971.
Cena díla je 37 800 včetně DPH. Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je provedení zalesnění
a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl, IČ: 00277550. Dodavatel - Mgr. Richard Kejzer, Proseč 371, 539 44 Proseč, IČ: 65207971.
Cena díla je 37 800 včetně DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno.
15. Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí - výzva zastupitelům obcí a měst
České republiky
Starosta obce seznámil přítomné s Peticí za spravedlivé odměny členů volebních komisí - výzvou
zastupitelům obcí a měst České republiky. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o nedoplacení
odměn členů okrskové volební komise za proběhlou prezidentskou volbu z vlastního rozpočtu. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nedoplacení odměn členů okrskové volební komise za
proběhlou prezidentskou volbu z vlastního rozpočtu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno.
16. Různé
a) EKO-KOM - informace o množství odpadů z obalů
Starosta obce seznámil přítomné s informací společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které
obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31. 12. 2017 a předala k využití. Výše odměny, kterou
obec získala od společnosti EKO-KOM je 6 749,50 Kč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM o množství
odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31. 12. 2017 a předala k využití.
b) Tříkrálová sbírka 2018
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč
konala v sobotu 6. 1. 2018. Výnos ze dvou pokladniček činil 16 106 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 2018 v obci
Vidlatá Seč.
17. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:45 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 2. 2018.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Jaromír Doležal

…………………………………….

Jaroslav Renza

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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