Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 1/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 29. 3. 2019
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:

Michal Hrnčíř

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 občany, 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 Jaroslav Renza, 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Josefa
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a
pana Josefa Nádvorníka.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/1/2019 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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prodej pozemků
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd
Smlouva o poskytnutí finančního daru - Farní charita Dolní Újezd
Smlouva o dílo - zalesnění
Odkanalizování čp. 89 a čp. 91
Veřejně prospěšné práce - informace
Kontrolní a finanční výbor - zápis č. 1/2019
Informace o konání členské schůze Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Různé
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno.
5. Prodej pozemků
a) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 a parc. č. 124/3 - ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Vidlatá
Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 se skládá z dílu
„a“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 920 m2) a z dílu „f“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 112 m2).
Prodávané pozemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce
Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Starosta obce navrhl záměr prodeje
pozemků schválit za cenu 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900
Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 a parc. č. 124/3 - ostatní plocha o výměře 91 m2
v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 se skládá
z dílu „a“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 920 m2) a z dílu „f“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 112
m2). Prodávané pozemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem
obce Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Cena za prodej pozemků byla
stanovena na 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno.
b) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 a parc. č. 124/4 - ostatní plocha o výměře 98 m2 v k. ú. Vidlatá
Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 se skládá z dílu
„b“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 941 m2) a z dílu „g“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 83 m2).
Prodávané pozemky o celkové výměře 1 122 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce
Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Starosta obce navrhl záměr prodeje
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pozemků schválit za cenu 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 122 m2 x 300 Kč = 336 600
Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 a parc. č. 124/4 - ostatní plocha o výměře 98 m2
v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 se skládá
z dílu „b“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 941 m2) a z dílu „g“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 83
m2). Prodávané pozemky o celkové výměře 1 122 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem
obce Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Cena za prodej pozemků byla
stanovena na 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 122 m2 x 300 Kč = 336 600 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.
c) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 a parc. č. 124/5 - ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Vidlatá
Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 se skládá z dílu
„c“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 973 m2) a z dílu „h“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 30 m2).
Prodávané pozemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce
Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Starosta obce navrhl záměr prodeje
pozemků schválit za cenu 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900
Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 a parc. č. 124/5 - ostatní plocha o výměře 120
m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 se skládá
z dílu „c“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 973 m2) a z dílu „h“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 30
m2). Prodávané pozemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem
obce Vidlatá Seč určeny výhradně k výstavbě rodinného domu. Cena za prodej pozemků byla
stanovena na 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno.
d) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem podmínek, za kterých se uskuteční prodej stavebních
parcel uvedených v bodu 5. písm. a), b) a c) tohoto zápisu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podmínky, za kterých se uskuteční prodej stavebních parcel
uvedených v bodu 5. písm. a), b) a c) tohoto zápisu.
Podmínky prodeje:
a) pozemky jsou určeny výhradně k výstavbě rodinných domů
b) pozemky budou prodávány za cenu 300 Kč/m2
c) pokud bude realizace stavby započata do 2 let od podpisu smlouvy (započetím realizace se rozumí,
že bude minimálně vydáno stavební povolení) a stavba zkolaudována do 5 let od podpisu smlouvy,
bude kupujícímu, po prokázání výše uvedených podmínek, ze zaplacené ceny vráceno 80 Kč/m2
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d) při rozhodování, kterému zájemci budou pozemky prodány, mají přednost zájemci, kteří o koupi
stavebního pozemku pro stavbu rodinného domu žádali v období od 1. 1. 2015 a to v pořadí, v jakém
byli žádosti Obecnímu úřadu Vidlatá Seč doručeny
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno.
6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady
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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno.
7. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - TJ Vidlatá Seč
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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/1/2019 bylo schváleno.
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd
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 2018 ošetřovatelská služba u
1 občana a pečovatelská služba u 2 uživatelů. 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
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Usnesení č. 10/1/2019 bylo schváleno.
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl,
se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč.
Důvodem žádosti je zajištění činnosti organizace v roce 2019. 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 organizaci Litomyšl, se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ
62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce 2019. Zastupitelstvo obce Vidlatá
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/1/2019 bylo schváleno.
10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd
471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti
mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy
mysliveckých zařízení. 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
Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem 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 a na stavby a opravy mysliveckých zařízení. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/1/2019 bylo schváleno.
11. Smlouva o poskytnutí finančního daru - Farní charita Dolní Újezd
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního daru, kterou Obec
Vidlatá Seč poskytne Farní charitě Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 49324357,
finanční dar ve výši 1 000 Kč na kino, které bude jako odměna pro koledníky, vedoucí skupinek a
další, kteří se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2019. Starosta obce navrhl smlouvu o poskytnutí
finančního daru schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru, kterou Obec Vidlatá
Seč poskytne Farní charitě Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 49324357, finanční
dar ve výši 1 000 Kč na kino, které bude jako odměna pro koledníky, vedoucí skupinek a další, kteří se
podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2019. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/1/2019 bylo schváleno.
12. Smlouva o dílo - zalesnění
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je provedení
vylepšení porostní skupiny 218Ga14,11 sazenicemi borovice lesní obalovaná a dub zimní
prostokořenný a zalesnění porostní skupiny 218Ga11,7 sazenicemi dub zimní prostokořenný a jedle
bělokorá prostokořenná, včetně stavby oplocení. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl, IČ: 00277550. Dodavatel - Jan Kejzer, Na Skalce 206, 539 44 Proseč, IČ: 00719951. Cena díla
je 120 219 Kč včetně DPH s tím, že přesná délka oplocení bude zaměřena a účtována po provedení
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prací. 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 vylepšení
porostní skupiny 218Ga14,11 sazenicemi borovice lesní obalovaná a dub zimní prostokořenný a
zalesnění porostní skupiny 218Ga11,7 sazenicemi dub zimní prostokořenný a jedle bělokorá
prostokořenná, včetně stavby oplocení. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl,
IČ: 00277550. Dodavatel - Jan Kejzer, Na Skalce 206, 539 44 Proseč, IČ: 00719951. Cena díla je
120 219 Kč včetně DPH s tím, že přesná délka oplocení bude zaměřena a účtována po provedení
prací. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/1/2019 bylo schváleno.
13. Odkanalizování čp. 89 a čp. 91
Pan Jaroslav Renza seznámil přítomné s výsledky měření, které prověřilo možnost odkanalizování
rodinných domů přímo do kanalizační sítě. V případě výstavby kanalizační přípojky přes křižovatku u
Jelínků se dají předpokládat značné finanční náklady (hloubka výkopu v křižovatce cca 3,6 m).
V případě výstavby kanalizační přípojky po louce za autobusovou čekárnou se jedná o stavbu na
soukromém pozemku. Nutno projednat s majitelem pozemku. Ideální možnost je napojit se na
kanalizační přípojku od domu čp. 40. Jedná se rovněž o stavbu na soukromém pozemku. Nutno
projednat s majitelem pozemku. Starosta obce navrhl vzít informaci o možnosti odkanalizování
rodinných domků čp. 89 a čp. 91 na vědomí s tím, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva
obce bude prověřena možnost výstavby kanalizační přípojky na soukromém pozemku a to
projednáním s majitelem pozemku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možnosti odkanalizování rodinných
domů čp. 89 a čp. 91 s tím, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva obce bude prověřena
možnost odkanalizování rodinných domů přes soukromé pozemky a to projednáním s majitelem
pozemků.
14. Veřejně prospěšné práce - informace
Starosta obce seznámil přítomné se situací, která nastala v letošním roce ohledně uchazečů o veřejně
prospěšné práce. Vzhledem k tomu, že se ani za pomoci úřadu práce nepodařilo vytipovat vhodné
uchazeče na údržbu a úklid veřejných prostranství, bude přistoupeno k inzerci této pracovní pozice
na úřední desce a v obecním zpravodaji.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o situaci, která nastala v letošním roce
ohledně uchazečů o veřejně prospěšné práce.
15. Kontrolní a finanční výbor - zápis č. 1/2019
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 1/2019 kontrolního a finančního výboru o provedené
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 ze dne 26.
3. 2019 a navrhl zápis č. 1/2019 vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 1/2019 kontrolního a finančního výboru o
provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok
2018.
16. Informace o konání členské schůze Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, která se konala dne 7. 3. 2019 v obci Horní Újezd. 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
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
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17. Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se
konala dne 28. 3. 2019 v obci Pomezí. 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.
18. Různé
a) Tříkrálová sbírka 2019
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč
konala v sobotu 5. 1. 2019. Výnos ze dvou pokladniček činil 19 072 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 2019 v obci
Vidlatá Seč.
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. 2018 a předala k využití. Výše odměny, kterou
obec získala od společnosti EKO-KOM je 8 488 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. 2018 a předala k využití.
19. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 4. 2019.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Martin Kábrt

…………………………………….

Josef Nádvorník

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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