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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 2/2019 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 7. 5. 2019  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal 
 
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 a občany, prohlásil, že zasedání 
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomno šest 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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/2/2019 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a pana Jiřího Renzu. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a 
pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/2/2019 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 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vlastní rozpočtové opatření 
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6. Rozpočtové opatření č. 2/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8 
7. Rozpočtové opatření č. 3/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11 
8. Prodej pozemků 
9. Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří 
10. Různé 
11. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno. 
 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vlastní rozpočtové opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1/2019 - vlastním rozpočtovým 
opatřením. Rozpočtové opatření se týká tvorby povinné rezervy k zajištění přípravy na krizová 
opatření a na řešení krizových situací v souladu s § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě upozornění Krajského úřadu 
Pardubického kraje (oddělení účetnictví, odbor finanční) bude rezerva ve výši 20 000 Kč přesunuta 
z paragrafu 5212 (ochrana obyvatelstva) položky 5901 (nespecifikované rezervy) na paragraf 5213 
(krizová opatření) položku 5903 (rezerva na krizová opatření). Starosta obce navrhl rozpočtové 
opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vlastní rozpočtové 
opatření.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2019 - avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 15. 4. 2019 usnesením Z/344/19) 
přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy 
venkova - dotační titul 1-5 (neinvestiční dotace na opravu budovy ZŠ - výměnu oken a dveří) ve výši 
160 000 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019 - avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 - avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 15. 4. 2019 usnesením Z/344/19) 
přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy 
venkova - dotační titul 9 (neinvestiční dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 31 
000 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 - avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno. 
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8. Prodej pozemků 
a) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 1. 4. 2019 do 18. 4. 2019 byl na 
úřední desce obce vyvěšen záměr 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. Zájem o koupi pozemků projevili společně pan Petr Famfulík, 
Vidlatá Seč 87, a slečna Barbora Nováková, Vidlatá Seč 31. Navržená kupní cena 300 Kč/m2. Celková 
cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč. Prodej pozemků se uskuteční za 
podmínek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemků 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. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 
1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč. Kupující pan Petr Famfulík, Vidlatá Seč 87, a slečna Barbora 
Nováková, Vidlatá Seč 31. Prodej pozemků se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem 
obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní 
smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno. 
 
b) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 1. 4. 2019 do 18. 4. 2019 byl na 
úřední desce obce vyvěšen záměr 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. Zájem o koupi pozemků projevili manželé Vladislav a Jana 
Famfulíkovi, Vidlatá Seč 82. Navržená kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 
1 122 m2 x 300 Kč = 336 600 Kč. Prodej pozemků se uskuteční za podmínek schválených 
zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemků 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. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 
1 122 m2 x 300 Kč = 336 600 Kč. Kupující manželé Vladislav a Jana Famfulíkovi, Vidlatá Seč 82. Prodej 
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pozemků se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 
7/1/2019. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno. 
 
c) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 1. 4. 2019 do 18. 4. 2019 byl na 
úřední desce obce vyvěšen záměr 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. Zájem o koupi pozemků projevili manželé Jaromír a Aneta 
Doležalovi, Vidlatá Seč 94. Navržená kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 
m2 x 300 Kč = 336 900 Kč. Prodej pozemků se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem 
obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemků 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. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za 
stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč. Kupující manželé Jaromír a Aneta Doležalovi, 
Vidlatá Seč 94. Prodej pozemků se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 
3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/2/2019 bylo schváleno. 
 

9. Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří 
Starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami na výměnu oken v prvním patře budovy 
základní školy. Společnost MAPEMI, v.o.s., Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715, 
předložila dne 23. 4. 2019 čtyři cenové nabídky na okna (č. 40/2019, č. 40a/2019, č. 42/2019, č. 
42a/2019) a jednu cenovou nabídku na vnitřní parapety a žaluzie (č. 43/2019). Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o schválení cenové nabídky č. 42/2019 (výroba a montáž EUROOKEN, cena 
333 983 Kč s DPH) a cenové nabídky č. 43/2019 (výroba a montáž vnitřních parapetů a žaluzie, cena 
11 881 Kč s DPH). K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku č. 42/2019 (výroba a montáž EUROOKEN, 
cena 333 983 Kč s DPH) a cenovou nabídku č. 43/2019 (výroba a montáž vnitřních parapetů a žaluzie, 
cena 11 881 Kč s DPH). Cenové nabídky předložila dne 23. 4. 2019 Společnost MAPEMI, v.o.s., 
Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje 
starostu obce k odeslání objednávky na výše uvedené práce s termínem provedení v týdnu od 8. do 
12. 7. 2019. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/2/2019 bylo schváleno. 
 

10. Různé 
a) Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Morašice o zaplacení poměrné části neinvestičních 
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nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žákyně Natálii Hudečkovou a Emu 
Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105. Náklady za rok 2018 vyčíslila Obec Morašice na 13 255,- 
Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o proplacení nákladů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s proplacením nákladů na provoz Mateřské školy a Školní 
jídelny Morašice za žákyně Natálii Hudečkovou a Emu Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105, za 
rok 2018, a to ve výši 13 255,- Kč.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
b) 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. 1. až 31. 3. 2019 a předala k využití. Výše odměny, kterou obec 
získala od společnosti EKO-KOM je 9 430,50 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. 1. až 31. 3. 2019 a předala k využití. 
 
c) Informace o konání valné hromady Komunálních služeb Hlinecko, svazku obcí  
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady Komunálních služeb Hlinecko, svazku 
obcí, která se konala dne 17. 4. 2019 v Hlinsku. 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 valné hromady Komunálních 
služeb Hlinecko, svazku obcí. 
 

11. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:20 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 13. 5. 2019. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Marek Kuta   ……………………………………. 

 
 

   Jiří Renza   ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


