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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 8/2019 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 12. 2019  

od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří 
Renza 

 
Omluveni: Marek Kuta 
 
Občané: 0 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce panem 
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva, 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. 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, 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. 1/8/2019 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka 
a pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/8/2019 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 provizorium obce na rok 2020 
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6. Rozpočtové opatření č. 6/2019 - avízo pro změnu rozpočtu obce č. 42 
7. Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vlastní rozpočtové opatření 
8. Určení inventurní komise 
9. Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2020 
10. Různé 
11. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/8/2019 bylo schváleno. 
 

5. Rozpočtové provizorium obce na rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2020 nebude 
schválen do 31. 12. 2019 a proto se hospodaření obce bude řídit dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidly rozpočtového 
provizoria. Navržená pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou č. 1 zápisu. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodaření obce od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu 
na rok 2020 podle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou přílohou č. 1 zápisu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/8/2019 bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2019 - avízo pro změnu rozpočtu obce č. 42 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 6/2019 - avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 42, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 20. 8. 2019 č. Z/373/2019 přidělena programová 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 ve výši 54 000 Kč, a 
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 - avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 42.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vlastní rozpočtové opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 7/2019 - vlastním rozpočtovým 
opatřením a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vlastní rozpočtové 
opatření.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/8/2019 bylo schváleno. 
 

8. Určení inventurní komise 
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2019 ve složení: předseda inventurní komise - Josef Nádvorník, členové inventurní komise - Jiří 
Renza, Dana Osecká. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce 
Vidlatá Seč k 31. 12. 2019 ve složení: předseda inventurní komise - Josef Nádvorník, členové 
inventurní komise - Jiří Renza, Dana Osecká. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/8/2019 bylo schváleno. 
 

9. Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení 
vlády č. 202/2018 Sb., a s metodickým doporučením k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, které dne 9. 12. 2019 zpracovalo Ministerstvo vnitra 
ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Novelou nařízení vlády dochází k navýšení maximální 
možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků o 10 % a k navýšení zákonné minimální výše odměny pro neuvolněné starosty 
(pro kategorii obcí do 300 obyvatel činí výše minimální odměny neuvolněného starosty obce 12 888 
Kč) s účinností od 1. 1. 2020. Po vzájemné diskuzi se zastupitelstvo obce dohodlo na zachování 
stávající výše odměn. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí a zachovat 
stávající výši odměn. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možném navýšení měsíčních odměn za 
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává stávající výši odměn. 
 

10. Různé 
a) Kontrolní výbor - zápis č. 4/2019 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4/2019 kontrolního 
výboru ze dne 23. 12. 2019 a navrhl Zápis č. 4/2019 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4/2019 kontrolního výboru ze dne 23. 12. 
2019. 
 
b) Finanční výbor - zápis č. 4/2019 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4/2019 finančního 
výboru ze dne 27. 12. 2019 a navrhl Zápis č. 4/2019 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4/2019 finančního výboru ze dne 27. 12. 
2019. 
 
c) Informace o konání valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko  
Pan Jaroslav Renza, místostarosta obce, seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí 
Komunální služby Hlinecko, která se konala dne 12. 12. 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 svazku obcí 
Komunální služby Hlinecko. 
 
d) 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 12. 12. 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 valného shromáždění svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
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e) 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 17. 12. 2019 v Sádku. 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. 
 
f) Změna formy podnikání fyzické osoby Libor Černohlávek na obchodní firmu ČERNOHLÁVEK 
GROUP s.r.o. 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o změně podnikání fyzické osoby Libor Černohlávek, IČ 
16539184, na obchodní firmu ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o., IČ 08298963, a to s účinností od 1. 1. 
2020. Obchodní firma ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. bude i nadále pro Obec Vidlatá Seč zajišťovat sběr 
jedlých olejů a tuků. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o změně formy podnikání fyzické osoby 
Libor Černohlávek na obchodní firmu ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. 
 

11. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 31. 12. 2019. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………… 

 
 

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


