Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 4/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 19. 7. 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:

Václav Záleský

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. 1/4/2019 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. 2/4/2019 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. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82
po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč“
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009 - rozšíření svozové smlouvy o nový provoz ČOV
7. Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
8. Sbírka na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi
9. Různé
10. Závěr
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 7 - Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na
Obnovu pomníku padlým v 1. světové válce. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku
na Obnovu pomníku padlým v 1. světové válce, jako bod č. 7. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Prodej pozemku. Ostatní body budou posunuty.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Prodej pozemku, jako bod č. 8. Ostatní body
budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.
Návrh doplněného pořadu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82
po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč“
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009 - rozšíření svozové smlouvy o nový provoz –
ČOV
7. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na Obnovu pomníku padlým v 1. světové válce
8. Prodej pozemku
9. Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
10. Sbírka na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi
11. Různé
12. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82
po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč“
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Svazku obcí Vodovody Poličsko o poskytnutí finančních
prostředků formou individuální dotace na akci „Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82 po základní
školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč“ ve výši 662 215,25 Kč a s návrhem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace. Příjemcem dotace je Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého náměstí 160, 572
2

01 Polička, IČ: 60125748, poskytovatelem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl,
IČ: 00277550. Starosta obce navrhl žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální
dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků formou
individuální dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace je poskytována k účelu
„Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82 po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč“ ve výši
662 215,25 Kč. Příjemcem dotace je Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého náměstí 160, 572 01
Polička, IČ: 60125748, poskytovatelem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ:
00277550. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009 - rozšíření svozové smlouvy o nový provoz ČOV
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009.
Předmětem dodatku je rozšíření svozové smlouvy o nový provoz - čističku odpadních vod. Druhem
odpadu jsou shrabky z česlí, způsob svozu jednou za měsíc, cena 924 Kč včetně DPH za rok.
Zhotovitelem jsou Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ:
25951611, objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Starosta
obce navrhl Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009. Předmětem
dodatku je rozšíření svozové smlouvy o nový provoz - čističku odpadních vod. Druhem odpadu jsou
shrabky z česlí, způsob svozu jednou za měsíc, cena 924 Kč včetně DPH za rok. Zhotovitelem jsou
Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 25951611, objednatelem je
Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.
7. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na Obnovu pomníku padlým v 1. světové válce
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku. Předmětem
smlouvy je závazek Poskytovatele (MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, IČ: 27506096)
poskytnout Příjemci (Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550) účelový
příspěvek ve výši 35 000 Kč na financování projektu Obnova pomníku padlým v 1. světové válce.
Celková výše příspěvku představuje maximálně 70 % ze způsobilých výdajů projektu. Starosta obce
navrhl smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku. Předmětem
smlouvy je závazek Poskytovatele (MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, IČ: 27506096)
poskytnout Příjemci (Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550) účelový
příspěvek ve výši 35 000 Kč na financování projektu Obnova pomníku padlým v 1. světové válce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno.
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8. Prodej pozemku
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Dušana Kuty, trvalé bydliště Vidlatá Seč 98, a paní
Veroniky Kutové, trvalé bydliště Vidlatá Seč 30, o odkoupení pozemku p.č. 116/13 v katastrálním
území Vidlatá Seč, o výměře 66 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha, z důvodu výstavby příjezdových
cest, oplocení a brány. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 116/2, vlastník Obec Vidlatá Seč,
vyznačeno v geometrickém plánu č. 219-64/2019, který dne 6. 6. 2019 vyhotovila Geodetická
kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 6. 6. 2019 schválil KÚ pro
Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-877/2019-609. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se
záměrem prodat výše uvedený pozemek p.č. 116/2 ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč. Starosta obce
navrhl záměr prodeje pozemku schválit za cenu 20 Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 116/13 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek
byl vytvořen dle geometrického plánu č. č. 219-64/2019, který dne 6. 6. 2019 vyhotovila Geodetická
kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 6. 6. 2019 schválil KÚ pro
Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-877/2019-609. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20
Kč/m2. Celková cena za pozemek je 66 m2 x 20 Kč = 1 320 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno.
9. Vznik škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace
Starosta obce seznámil přítomné s odpovědí na dopis, který ve věci vzniku škody na nemovitosti
způsobené užíváním přilehlé komunikace zaslala Obci Vidlatá Seč 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. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o dopisu zaslaném Obci Vidlatá Seč ve
věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace u domu č.p. 20 ze dne
15. 5. 2019 a o odpovědi na tento dopis ze dne 19. 6. 2019.
10. Sbírka na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi
Starosta obce seznámil přítomné s avízem Svazu měst a obcí k vyhlášení finanční sbírky na podporu
pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu
své veřejné funkce. Starosta obce navrhl zaslat na transparentní účet č. 115-9528350237/0100 částku
2000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zaslání částky 2000 Kč na transparentní účet č. 1159528350237/0100. Transparentní účet byl zřízen na podporu pozůstalým po místostarostovi obce
Dražůvky panu Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno.
11. Různé
a) Informace o konání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko,
která se konala dne 18. 6. 2019 v Litomyšli. 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 svazku obcí
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Mikroregion Litomyšlsko.
b) 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 27. 6. 2019 v Poříčí u Litomyšle. 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.
c) Kontrolní výbor - zápis č. 2/2019
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2019 kontrolního
výboru ze dne 20. 6. 2019 a navrhl Zápis č. 2/2019 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2019 kontrolního výboru ze dne 20. 6.
2019.
d) Finanční výbor - zápis č. 2/2019
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2019 finančního
výboru ze dne 26. 6. 2019 a navrhl Zápis č. 2/2019 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2019 finančního výboru ze dne 26. 6.
2019.
12. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 7. 2019.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Martin Kábrt

…………………………………….

Josef Nádvorník

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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