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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 3/2019 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 4. 6. 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: Mgr. Věra Rejsová, Oldřich Kuta ml. 
 

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. 1/3/2019 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/3/2019 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. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2018 
12. Rozpočtové opatření č. 4/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 
13. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Oprava budovy ZŠ - výměna oken 

a dveří 
14. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Podpora místní prodejny 

Smíšeného zboží 
15. Různé 
16. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno. 
 

5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Vidlatá Seč za rok 2018 a navrhl účetní 
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2018. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno. 
 

6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 a navrhl 
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno. 
 

7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Obce Vidlatá Seč za rok 2018 ve výši 
1 815 270,19 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2018 ve výši 
1 815 270,19 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno. 
 

8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
ve výši 248 948,61 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit a převést ho do rezervního fondu 
základní školy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 
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ve výši 248 948,61 Kč a jeho převedení do rezervního fondu základní školy. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno. 
 

9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Vidlatá Seč za rok 2018, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu devatenácti dnů od 17. 5. 
2019 do 4. 6. 2019, a navrhl schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2018 a to bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/3/2019 bylo schváleno. 
 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2018 
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Obce 
Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 14. března 2019. Při přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2018, které provedl na žádost obce Odbor finanční Krajského úřadu Pardubického kraje, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
Obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 14. března 2019. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/3/2019 bylo schváleno. 
 

11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2018 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2018. 
Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2018. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/3/2019 bylo schváleno. 
 

12. Rozpočtové opatření č. 4/2019 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-
43 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4/2019 - avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-43, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-7779/2019/1201-10 přidělena neinvestiční dotace na 
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč, a 
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019 - avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-43.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/3/2019 bylo schváleno. 
 

13. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Oprava budovy ZŠ - výměna 
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oken a dveří 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova ev. č. OŽPZ/19/22852. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří“. 
Dotace se poskytuje ve výši 60 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019, 
maximálně však 160 000 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
ev. č. OŽPZ/19/22852. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/3/2019 bylo schváleno. 
 

14. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Podpora místní prodejny 
Smíšeného zboží 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova ev. č. OŽPZ/19/23068. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora místní prodejny Smíšeného zboží“. 
Dotace se poskytuje ve výši 31 000 Kč na provozní náklady za rok 2018. Starosta obce navrhl smlouvu 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
ev. č. OŽPZ/19/23068. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/3/2019 bylo schváleno. 
 

15. Různé 
a) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 
IČ: 61383198, o poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč na provoz Linky bezpečí. Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince 
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 3 000 Kč. Zastupitelstvo obce 
Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
b) Areál termické depolymerizace odpadových pneumatik Čistá - Pohodlí 
Starosta obce seznámil přítomné s vývojem situace k plánované výstavbě areálu na likvidaci 
odpadových pneumatik termickou depolymerizací v obci Pohodlí u Litomyšle v areálu společnosti 
České Radiokomunikace a.s. Investorem je společnost Lamione SE, Hlinky 505/118, 603 00 Brno. Dle 
sdělení pana Mgr. Aleše Mlynáře, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko, bude možné v průběhu 
zjišťovacího řízení na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) v zákonem daných lhůtách zasílat svá 
vyjádření k výše uvedenému projektu. Za Svazek obcí Vodovody Poličsko bude stanovisko k tomuto 
záměru schváleno na úrovni Správní rady Svazku a odesláno na MěÚ Litomyšl a na Pardubický kraj. 
Další stanoviska předpokládáme na úrovni Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko a Svazku obcí 
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o vývoji situace k plánované výstavbě 
areálu na likvidaci odpadových pneumatik termickou depolymerizací v obci Pohodlí u Litomyšle 
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v areálu společnosti České Radiokomunikace a.s. 
 
c) Informace o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka  
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění svazku obcí Mikroregion 
Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 17. 5. 2019 v Horním Újezdě. 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. 
 
d) Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním 
přilehlé komunikace, který Obci Vidlatá Seč zaslala dne 15. 5. 2019 Mgr. Radka Prokopcová, 
advokátka, v právním zastoupení klienta, pana Václava Flídra, bytem Čejetice 177, 386 01 Strakonice, 
který je novým vlastníkem nemovitosti, domu č.p. 20 v obci Vidlatá Seč. Přílohou dopisu je Posouzení 
stavu konstrukce, které dne 23. 4. 2019 zhotovil Ing. Vladimír Ent, znalec z oboru stavebnictví. 
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí a připravit odpověď na výše uvedený 
dopis. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
  
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o dalším dopisu zaslaném Obci Vidlatá 
Seč ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace u domu č.p. 20.   
 
e) Informace o konání VIII. setkání rodáků a přátel obce Široký Důl  
Starosta obce seznámil přítomné s pozvánkou na VIII. setkání rodáků a přátel obce Široký Důl a oslavu 
výročí 750 let od založení obce Široký Důl, které proběhne 29. a 30. června 2019. Starosta obce 
navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o konání VIII. setkání rodáků a přátel 
obce Široký Důl. 
 

16. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 5. 6. 2019. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………. 

 
 

   Jaroslav Renza   ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


