Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 6/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 8. 11. 2019
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník

Omluveni:

Jaroslav Renza, Jiří Renza

Občané:

Václav Záleský st.

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 pět 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 Josef Nádvorník, zastupitel, 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a pana Josefa
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a
pana Josefa Nádvorníka.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/6/2019 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. Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
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6. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje
7. Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
8. Prodej, nákup a směna pozemků
9. Různé
10. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.
5. Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého
rostlinného oleje (smlouvy o poskytnutí služeb účinné od 1. 1. 2018). Předmětem dodatku je
zpoplatnění služby cenou 500 Kč za rok bez DPH na 1 ks nádoby z důvodu zvýšeného výskytu
ostatních druhů odpadů (sklo, plasty, komunální odpad, minerální olej) v nádobách na použitý
rostlinný olej, kdy je firma Černohlávek Oil nucena tento odpad likvidovat na vlastní náklady, dále
z důvodu zvýšeného poplatku za likvidaci plastů, ve kterých občané olej do nádob nosí a v neposlední
řadě z důvodu zvýšení ceny každoročního povinného auditu. Odběratelem odpadu je firma
Černohlávek Oil, Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ: 16539184, původcem odpadu je
Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Starosta obce navrhl Dodatek č. 1 ke
smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého
rostlinného oleje. Předmětem dodatku je zpoplatnění služby cenou 500 Kč za rok bez DPH na 1 ks
nádoby. Odběratelem odpadu je firma Černohlávek Oil, Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice,
IČ: 16539184, původcem odpadu je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření dodatku ke smlouvě.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.
6. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/25334. Předmětem
smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 - 2020“, schválených usnesením
Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/343/19. Finanční podpora se poskytuje ve výši 22 950 Kč.
Poskytovatelem finanční podpory je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ:
70892822, příjemcem finanční podpory je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ:
00277550. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/19/25334. Předmětem
smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích
z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019 - 2020“, schválených usnesením
Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/343/19. Finanční podpora se poskytuje ve výši 22 950 Kč.
Poskytovatelem finanční podpory je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ:
70892822, příjemcem finanční podpory je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ:
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00277550. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční
podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.
7. Dodatek ke smlouvě na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Předmětem dodatku je navýšení ceny za služby
na rok 2020 v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o 2,6 % (o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem k 30. 9.
2019). Smluvními stranami jsou Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko IČ:
25951611, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Starosta obce navrhl
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Předmětem dodatku je navýšení ceny za služby
na rok 2020 v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o 2,6 %. Smluvními stranami jsou Technické služby
Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko IČ: 25951611, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl, IČ: 00277550. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření dodatku ke smlouvě.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno.
8. Prodej, nákup a směna pozemků
a) 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 panu Josefu Nádvorníkovi, zastupiteli. Pan Josef Nádvorník, zastupitel, seznámil přítomné se
skutečností, že v době od 16. 9. 2019 do 2. 10. 2019 byl na úřední desce obce vyvěšen záměr prodat
pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 121/13 - ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 142 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Zájem o koupi pozemku projevil pan Jakub Herold, trvalé bydliště
Vidlatá Seč 114. Navržená kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 142 m2 x 20 Kč = 2 840
Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
121/13 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20
Kč/m2. Celková cena za pozemek je 142 m2 x 20 Kč = 2 840 Kč. Kupující pan Jakub Herold, trvalé
bydliště Vidlatá Seč 114. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi, panu Jaroslavu Renzovi, uzavřít
kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 1 (Luboš Herold)
Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno.
b) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 16. 9. 2019 do 2. 10. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr prodat pozemky 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. Zájem o koupi
pozemků projevili pan Stanislav Dušek a paní Marie Dušková (SJM), trvalé bydliště Vidlatá Seč 93.
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Navržená kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 63 m2 x 20 Kč = 1 260 Kč. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemků 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 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. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 63 m2 x 20 Kč =
1 260 Kč. Kupující pan Stanislav Dušek a paní Marie Dušková (SJM), trvalé bydliště Vidlatá Seč 93.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno.
c) Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019 byl na
úřední desce obce vyvěšen záměr prodat pozemky 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 m 2 (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. PGP281/2015-609. Vlastníkem pozemků je Obec Vidlatá Seč. Zájem o koupi pozemku projevili pan Milan
Částek a paní Marta Částková (SJM), trvalé bydliště Vidlatá Seč 27. Navržená kupní cena 20 Kč/m2.
Celková cena za pozemky je 117 m2 x 20 Kč = 2 340 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemků 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. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky
je 117 m2 x 20 Kč = 2 340 Kč. Kupující pan Milan Částek a paní Marta Částková (SJM), trvalé bydliště
Vidlatá Seč 27. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno.
d) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem koupit od manželů Milana a Marty Částkových
(SJM), trvalé bydliště Vidlatá Seč 27, pozemek parc. č. 56, díl „e“, o výměře 54 m2 (ostatní plocha ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcela byla vytvořena 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. PGP281/2015-609. Navržená kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 54 m2 x 20 Kč = 1 080 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s koupí pozemku p. č. 56, díl „e“, o výměře 54 m2 (ostatní
plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcela byla vytvořena geometrickým
plánem č. 193-122/2014, který dne 24. 3. 2015 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová,
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Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 26. 3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-281/2015-609. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 54 m2 x 20 Kč = 1 080 Kč.
Prodávající manželé Milan a Marta Částkovi (SJM), trvalé bydliště Vidlatá Seč 27. Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno.
e) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Kabrhela, Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a
parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5
byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které
budou v budoucnu využity jako stavební parcely. Starosta obce navrhl záměr směny pozemků schválit
s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví
pana Ing. Josefa Kabrhela, Osík 42, a pana Jana Kováře, Makov 127, parc. č. 17/4 - orná půda o
výměře 5 283 m2 a parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č.
17/4 a parc. č. 17/5 byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá
Seč k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely. Rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/6/2019 bylo schváleno.
f) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa
Bureše, Vidlatá Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly
vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které
budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely. Starosta obce navrhl
záměr směny pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (79 m2) nebude
hrazen. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví
pana Ing. Josefa Bureše, Vidlatá Seč 7, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč.
Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze
dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne
13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům,
které budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely. Rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků (79 m2) nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/6/2019 bylo schváleno.
g) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem směnit pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 486/5 - orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 5

orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní Věry Lipavské, Vidlatá
Seč 1, a paní Jaroslavy Víškové, Dolní Újezd 355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 a parc.
č. 17/3 - orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen dle
geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem
směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které budou v budoucnu
využity jako stavební parcely a jako přístupová komunikace pro stavební parcely. Starosta obce
navrhl záměr směny pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (75 m2)
nebude hrazen. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemky ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 486/5 - orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2
a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní Věry
Lipavské, Vidlatá Seč 1, a paní Jaroslavy Víškové, Dolní Újezd 355, parc. č. 16/1 - orná půda o výměře
5 278 m2 a parc. č. 17/3 - orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl
vytvořen dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2.
2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2.
2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které
budou v budoucnu využity jako stavební parcely a jako přístupová komunikace pro stavební parcely.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (75 m2) nebude hrazen.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/6/2019 bylo schváleno.
h) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana
Hudečka, Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o
výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele
GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č.
PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce
Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Starosta obce navrhl záměr směny
pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan
Hudeček za cenu 20 Kč/m2. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví
pana Jana Hudečka, Vidlatá Seč 122, parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní
plocha o výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP
Svitavy pod č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání
vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Rozdíl ve
výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/6/2019 bylo schváleno.
i) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc.
č. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen 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. 190/1 zahrada o výměře 156 m2 se skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a z dílu „d“
(pozemek parc. č. 35/2 o výměře 33 m2). Navržená cena: díl „e“ - 20 Kč/m2, díl „d“ - 300 Kč/m2 (cena,
za kterou Obec Vidlatá Seč díl „d“ odkoupila v roce 2018). Celková cena: 123 x 20 + 33 x 300 = 2 460 +
9 900 = 12 360 Kč. Zájem o koupi pozemku projevil pan Petr Kuchta, Vidlatá Seč 11. Záměrem prodeje
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pozemku je získání vlastnického práva pana Petra Kuchty k pozemku, který fakticky užívá. Starosta
obce navrhl záměr prodeje pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen 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. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 se skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a
z dílu „d“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 33 m2). Navržená cena: díl „e“ - 20 Kč/m2, díl „d“ - 300
Kč/m2 (cena, za kterou Obec Vidlatá Seč díl „d“ odkoupila v roce 2018). Celková cena: 123 x 20 + 33 x
300 = 2 460 + 9 900 = 12 360 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 15/6/2019 bylo schváleno.
9. Různé
a) Kontrolní výbor - zápis č. 3/2019
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2019 kontrolního výboru ze dne 26. 9. 2019 a
navrhl Zápis č. 3/2019 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2019 kontrolního výboru ze dne 26. 9.
2019.
b) Finanční výbor - zápis č. 3/2019
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2019 finančního
výboru ze dne 30. 9. 2019 a navrhl Zápis č. 3/2019 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2019 finančního výboru ze dne 30. 9.
2019.
c) 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 29. 10. 2019 v Oldříši. Členská schůze schválila cenu vody pro rok 2020 ve výši 33,18 Kč
bez DPH za m3. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 dojde u ceny vody ke snížení sazby DPH, bude cena
vody s DPH v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 38,16 Kč za m 3 (DPH 15 %) a v období od 1. 4. 2020
do 31. 12. 2020 36,56 Kč za m3 (DPH 10 %). 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 a ceně vody pro rok 2020.
d) 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. 7. do 30. 9. 2019 a předala k využití.
Celková odměna za 3 213 kg vytříděných odpadů z obalů byla 10 462,50 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 EKOKOM o množství vytříděných odpadů z obalů v období od 1. 7. do 30. 9. 2019.
e) Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem celorepublikové akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko,
která v obci Vidlatá Seč proběhla pod názvem Ukliďme naši obec v sobotu 21. 9. 2019. Dvanáct
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dobrovolníků se věnovalo úklidu zalesněné stráně nad garážemi. Stráň byla vyčištěna od plastů, skla,
kovů a dalších odpadků, byly odklizeny spadané větve, vyřezáno a odklizeno roští. 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 akce Ukliďme svět - Ukliďme
Česko - Ukliďme naši obec.
f) Zrušení veřejného telefonního automatu
Starosta obce seznámil přítomné s informací společnosti O2 Czech Republic, a.s., o plánovaném
zrušení veřejného telefonního automatu v obci a to k 1. 1. 2020. Rušení bude probíhat během roku
2020 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následné zrušení hovorny). Starosta
obce seznámil přítomné s možností odprodeje telefonní kabiny včetně základu a vedení za cenu
1 000 Kč bez DPH (např. jako knihobudky). Požadavek na odprodej telefonní kabiny je možné podat
nejpozději do 10. 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 společnosti O2 Czech Republic, a.s., o
plánovaném zrušení veřejného telefonního automatu v obci a to k 1. 1. 2020.
g) Lampionový průvod
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu lampionového průvodu, který dne 4. 11.
2019 uspořádala Obec Vidlatá Seč spolu se Základní školou Vidlatá Seč. Lampionového průvodu se
zúčastnilo velké množství dětí i dospělých a byl ukončen pouštěním svítících lodiček na místní vodní
nádrži. Žákům a učitelům základní školy patří poděkování za výzdobu okolí základní školy a zahájení
lampionového průvodu před budovou základní školy. 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 lampionového průvodu, který
dne 4. 11. 2019 uspořádala Obec Vidlatá Seč spolu se Základní školou Vidlatá Seč.
h) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Starosta obce seznámil přítomné s informací o přípravách na slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 od 18.30 hodin v parku u prodejny smíšeného zboží.
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o přípravách na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019.
10. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.
Zápis byl vyhotoven dne 11. 11. 2019.

Zapisovatel:

Luboš Herold

…………………………………….

Ověřovatelé:

Marek Kuta

…………………………………….

Josef Nádvorník

…………………………………….

Luboš Herold

…………………………………….

Starosta:
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