
1 
 

Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 5/2019 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 9. 2019  

od 19:30 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: 0 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:30 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. 1/5/2019 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala 
a pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/5/2019 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. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo 

6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - Obnova pomníku padlým v 1. sv. 
válce 

7. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Financování akce „Úpravy veřejných prostranství 
v regionu Desinka“ 

8. Prodej pozemků 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Poznávací omalovánka regionu Svitavsko. Ostatní 
body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Poznávací omalovánka regionu Svitavsko, 
jako bod č. 9. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo 
6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - Obnova pomníku padlým v 1. sv. 

válce 
7. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Financování akce „Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka“ 
8. Prodej pozemků 
9. Poznávací omalovánka regionu Svitavsko  
10. Různé 
11. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno. 
 

5. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 
kraje na rok 2019 - II. Kolo, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24699. Účelová dotace na pořízení 
zásahových oděvů se poskytuje do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 
54 000 Kč. Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. 
Starosta obce navrhl smlouvu o poskytnutí dotace schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 
kraje na rok 2019 - II. Kolo, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24699. Účelová dotace na pořízení 
zásahových oděvů se poskytuje do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 
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54 000 Kč. Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno. 
 

6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - Obnova pomníku padlým v 1. sv. 
válce 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - 
Obnova pomníku padlým v 1. sv. válce. Předmětem dodatku smlouvy je navýšení účelového 
příspěvku poskytovatele (MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, IČ: 27506096) příjemci 
(Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550) o 11 705 Kč na 46 705 Kč. Starosta 
obce navrhl Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - 
Obnova pomníku padlým v 1. sv. válce. Předmětem dodatku smlouvy je navýšení účelového 
příspěvku poskytovatele (MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, IČ: 27506096) příjemci 
(Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550) o 11 705 Kč na 46 705 Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového 
příspěvku. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno. 
 

7. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Financování akce „Úpravy veřejných 
prostranství v regionu Desinka“ 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 číslo 10/2019 - 
Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je 
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. 
Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka - 
obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 51 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 616 Kč. Obec 
Vidlatá Seč uhradí 16 384 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na 
parcele č. 154, k. ú. Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl schválit smlouvu o poskytnutí dotace. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 číslo 10/2019 - 
Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je 
Svazek obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. 
Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka - 
obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 51 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 616 Kč.  Obec 
Vidlatá Seč uhradí 16 384 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na 
parcele č. 154, k. ú. Vidlatá Seč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno. 
 

8. Prodej pozemků 
a) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 26. 8. 2019 do 11. 9. 2019 byl na 
úřední desce obce vyvěšen záměr 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 vznikl rozdělením pozemku 
parc. 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. 
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6. 2019 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-877/2019-609. Zájem o koupi pozemku 
projevili manželé Dušan Kuta, trvalé bydliště Vidlatá Seč 98, a Veronika Kutová, trvalé bydliště Vidlatá 
Seč 30 (SJM). Navržená kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 66 m2 x 20 Kč = 1 320 Kč. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 
116/13 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek vznikl rozdělením 
pozemku parc. 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.  
Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 66 m2 x 20 Kč = 1 320 Kč. Kupující pan Dušan Kuta, 
trvalé bydliště Vidlatá Seč 98, a paní Veronika Kutová, trvalé bydliště Vidlatá Seč 30 (SJM). 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/5/2019 bylo schváleno. 
 
b) Starosta obce v souladu s ustanovením § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, sdělil zastupitelstvu obce skutečnost, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování tohoto bodu jednání mohl znamenat výhodu pro osobu blízkou (střet zájmů) a předal 
slovo místostarostovi obce. Pan Jaroslav Renza, místostarosta obce, seznámil přítomné se žádostí 
pana Jakuba Herolda, trvalé bydliště Vidlatá Seč 114, o odkoupení pozemku parc. č. 121/13 
v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 142 m2, druh ostatní plocha - ostatní komunikace, 
z důvodu výstavby rodinného domu. Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá Seč. Místostarosta obce 
zároveň seznámil přítomné se záměrem prodat výše uvedený pozemek parc. č. 121/13 ve vlastnictví 
Obce Vidlatá Seč. Místostarosta 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. 121/13 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 142 m2 x 20 Kč = 2 
840 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1 (Luboš Herold) 
Usnesení č. 9/5/2019 bylo schváleno. 
 
c) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Stanislava Duška a paní Marie Duškové (SJM), 
trvalé bydliště Vidlatá Seč 93, o odkoupení pozemků parc. č. 679/3 v katastrálním území Vidlatá Seč, 
o výměře 31 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha, a parc. č. 706/4 v katastrálním území Vidlatá Seč, o 
výměře 32 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha. Pozemek parc. č. 679/3 vznikl rozdělením pozemku 
parc. č. 679/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, pozemek parc. č. 706/4 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 
706/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, vše vyznačeno v geometrickém plánu č. 189-66/2014, který dne 22. 
10. 2014 vyhotovil Ing. Zdeněk Dočkal, GEODETA Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, a dne 
29. 10. 2014 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-1183/2014-609. Starosta obce 
zároveň seznámil přítomné se záměrem prodat výše uvedené pozemky parc. č. 679/3 a parc. č. 706/4 
ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl záměr prodeje pozemků schválit za cenu 20 
Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 679/3 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 31 m2, druh ostatní plocha - jiná 
plocha, a parc. č. 706/4 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 32 m2, druh ostatní plocha - jiná 
plocha. Pozemek parc. č. 679/3 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 679/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, 
pozemek parc. č. 706/4 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 706/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, vše 
vyznačeno v geometrickém plánu č. 189-66/2014, který dne 22. 10. 2014 vyhotovil Ing. Zdeněk 
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Dočkal, GEODETA Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, a dne 29. 10. 2014 schválil KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-1183/2014-609. Cena za prodej pozemků byla stanovena na 
20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 63 m2 x 20 Kč = 1 260 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/5/2019 bylo schváleno. 
 
d) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Milana Částka a paní Marty Částkové (SJM), 
trvalé bydliště Vidlatá Seč 27, o odkoupení pozemků parc. č. 125/6, díl „a“, o výměře 80 m2 (ostatní 
plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 55/5, díl „f“, o výměře 2 m2 

(zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 125/9, díl „g“, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - 
ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč a parc. č. 125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem 
č. 193-122/2014. který dne 24. 3. 2015 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 
1201, 570 01 Litomyšl, a dne 26. 3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-
281/2015-609. Vlastníkem pozemků je Obec Vidlatá Seč. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se 
záměrem prodat výše uvedené pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč a navrhl záměr prodeje 
pozemků schválit za cenu 20 Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 125/6, díl „a“, o výměře 80 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v 
katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 55/5, díl „f“, o výměře 2 m2 (zahrada) v katastrálním území 
Vidlatá Seč, parc. č. 125/9, díl „g“, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním 
území Vidlatá Seč a parc. č. 125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v 
katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 193-122/2014. který 
dne 24. 3. 2015 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a 
dne 26. 3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-281/2015-609. Vlastníkem 
pozemků je Obec Vidlatá Seč. Cena za prodej pozemků byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za 
pozemky je 117 m2 x 20 Kč = 2 340 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/5/2019 bylo schváleno. 
 

9. Poznávací omalovánka regionu Svitavsko  
Starosta obce seznámil přítomné s možností zapojit se do projektu Poznávací omalovánka regionu 
Svitavsko. Cílem projektu je podpořit poznávání svého okolí a návštěvníkům regionu Svitavsko ukázat 
jeho krásy a atraktivity. Jde o určitou prezentaci měst a obcí. Starosta obce navrhl zapojit se do 
projektu s formátem A4 se slevou za 12 990 Kč + 21 % DPH. V ceně je 150 ks omalovánek, 5 ks 
hrníčků s malovaným motivem obce a 10 ks školních hodin pro budoucí prvňáčky. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zapojení se do projektu Poznávací omalovánka regionu 
Svitavsko s formátem A4 se slevou za 12 990 Kč + 21 % DPH. 
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

10. Různé 
a) Výroční zpráva Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2018/2019  
Starosta obce seznámil přítomné s Výroční zprávou Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 
2018/2019. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní 
rok 2018/2019. 
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b) Žádost Základní školy Vidlatá Seč o uzavření provozu školní družiny v době školních prázdnin a 
ve dnech ředitelského volna 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Základní školy Vidlatá Seč o uzavření provozu školní 
družiny v době školních prázdnin a ve dnech ředitelského volna, které může ředitel vyhlásit. Tato 
žádost byla podána v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a byla projednána se starostou obce. Starosta obce souhlasí s uzavřením 
provozu školní družiny v době školních prázdnin a ve dnech ředitelského volna, které může ředitel 
vyhlásit, a to na období školních roků 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023. Starosta obce 
navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o žádosti Základní školy Vidlatá Seč o 
uzavření provozu školní družiny v době školních prázdnin. 
 
c) Petice občanů ČR proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních 
úřadů 
Starosta obce seznámil přítomné s probíhající peticí občanů ČR proti záměru Ministerstva financí ČR 
zrušit k 1. lednu příštího roku 34 vybraných pracovišť finančních úřadů, mezi kterými je i pracoviště 
v Litomyšli. Petiční archy jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu a v prodejně smíšeného zboží do 
27. 9. 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 petici občanů ČR proti záměru 
Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů. 
 
d) Program obnovy venkova Pardubického kraje 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem akce Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří, která 
byla realizována v rámci dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019. V rámci 
této akce byla provedena výměna oken v 1. patře budovy ZŠ. O dotaci na výměnu oken v přízemí 
budovy ZŠ bude požádáno v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020. Příjem 
žádostí pro tento dotační titul je v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 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 Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje na roky 2019 a 2020. 
 
e) Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů, 
který v obci Vidlatá Seč proběhne ve středu 25. 9. 2019 od 15:30 hodin. Přítomní byli seznámeni 
s důležitými pokyny ke svozu (co do svozu patří a nepatří, nutnost osobního předání odpadu, 
nakládání s pneumatikami, nádoby s kapalnými chemikáliemi). Starosta obce navrhl vzít výše 
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o svozu nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů. 
 
f) Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o zapojení se Obce Vidlatá Seč do celorepublikové akce 
Ukliďme svět - Ukliďme Česko. V obci Vidlatá Seč proběhne tato akce s názvem Ukliďme naši obec 
v sobotu 21. 9. 2019 od 8.00 hodin se srazem u garáží. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou 
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o akci Ukliďme svět - Ukliďme Česko - 
Ukliďme naši obec. 
 
g) Vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 
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Starosta obce seznámil přítomné s informací o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém 
kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových 
stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Datum zahájení příjmu žádostí byl stanoven na 
8. října 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 vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace 
v Pardubickém kraji. 
 
h) Povinné „čipování“ psů 
Starosta obce seznámil přítomné s informací Státní veterinární správy o povinném „čipování“ psů. Od 
1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. 
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. 
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci Státní veterinární správy o povinném 
„čipování“ psů. 
 
i) Odpady z obalů 
Starosta obce seznámil přítomné s informací Autorizované obalové společnosti EKO-KOM o množství 
odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období od 1. 4. do 30. 6. 2019 a předala k využití. 
Celková odměna za 2 708 kg vytříděných odpadů z obalů byla 9 329,50 Kč. Starosta obce navrhl vzít 
výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci Autorizované obalové společnosti EKO-
KOM o množství vytříděných odpadů z obalů v období od 1. 4. do 30. 6. 2019. 
 

11. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 16. 9. 2019. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………. 

 
 

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

http://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

