Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 27. 5. 2020
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

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

Omluveni:

Jaroslav Renza

Občané:

0

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, 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. 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.
V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR dodržovali zastupitelé při tomto
jednání mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest. Ostatní
osoby ani veřejnost se tohoto jednání nezúčastnily.
2. Určení zapisovatele zápisu
Pan Josef Nádvorník 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. 1/3/2020 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Marka
Kutu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a
pana Marka Kutu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/3/2020 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
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Určení ověřovatelů zápisu
Schválení pořadu jednání
Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Informace o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Různé
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.
5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570
01 Litomyšl, IČ 60102411, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je nedostatek
finančních prostředků, vytvoření důstojného prostředí, poskytování kvalitní péče a poskytování
služeb občanům obce Vidlatá Seč (služba sociálně terapeutické dílny 2 osobám, pečovatelská služba 1
osobě, služba osobní asistence 1 osobě). Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní
charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 5 000 Kč na
částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb. Zastupitelstvo obce Vidlatá
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a s návrhem dohody o umístění stavby č. IV-12-2020590/VB/2, Vidlatá Seč, č.p. 2 - knn, nn. Návrh
smlouvy a dohody předložila ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, zastoupená Energomontáže
Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274. Starosta obce navrhl
hlasovat o schválení smlouvy a dohody. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020590/VB/2, Vidlatá Seč, č.p. 2 - knn, nn. Smluvními stranami
jsou „Budoucí povinná“ Obec Vidlatá Seč, IČ 00277550 a „Budoucí oprávněná“ ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupená Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o umístění stavby.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno.
7. 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.
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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 - 0, proti - 6, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
8. 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 23. 4. 2020 v obci Sebranice. 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.
9. 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 21. 5. 2020 v obci Horní Újezd.
a) Byla odsouhlasena Smlouva o poskytování služeb při realizaci projektu „Prevence vzniku odpadů
v mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“. Poskytovatelem bude firma Regiozona s.r.o., Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín, IČ 03624625. V rámci žádosti o dotaci nárokuje Obec Vidlatá Seč padesát
kompostérů na biologicky rozložitelný odpad a jeden kontejner na textil.
b) Mikroregion Litomyšlsko - Desinka podá žádost o dotaci na MAS Litomyšlsko - pořízení herních
prvků pro jednotlivé obce. Dotace je ve výši 80 % - celková cena díla pro jednotlivou obec minimálně
83 333 Kč včetně DPH, z toho dotace 66 666 Kč včetně DPH. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat
o pořízení lanovky áčkové LD-020 včetně nástupiště k lanové dráze NP-001 (provedení celokovové,
pozinkované) od firmy Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795.
Nabídková cena včetně montáže 167 710,84 Kč. Herní prvek bude umístěn na hřiště u základní školy,
pozemek parc. č. 168/1. Podmínkou dotace je sepsání smlouvy o pronájmu mezi Obcí Vidlatá Seč a
Mikroregionem Litomyšlsko - Desinka na pozemek, na kterém bude umístěn herní prvek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořízení herního prvku v rámci žádosti o dotaci, kterou
podá Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na MAS Litomyšlsko. Herním prvkem bude lanovka áčková
LD-020 včetně nástupiště k lanové dráze NP-001 (provedení celokovové, pozinkované) od firmy
Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795. Nabídková cena včetně
montáže 167 710,84 Kč. Herní prvek bude umístěn na hřiště u základní školy, pozemek parc. č. 168/1.
Podmínkou dotace je sepsání smlouvy o pronájmu mezi Obcí Vidlatá Seč a Mikroregionem
Litomyšlsko - Desinka na pozemek, na kterém bude umístěn herní prvek.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno.
c) Mikroregion Litomyšlsko - Desinka uvažuje o podání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátových
digitálních rozhlasů od firmy EMPEMONT. Výzva bude vyhlášena 2. 10. 2020 a ukončena 17. 12. 2020.
Dokončení realizace projektu do konce roku 2023. Do dotace lze zahrnout solární panely (v
omezeném množství), elektrocentrálu, sirénu.
Starosta obce navrhl vzít výše uvedené informace 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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10. Různé
a) Kontrolní a finanční výbor - zápis č. 1/2020
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 1/2020 kontrolního a finančního výboru o provedené
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 ze dne 20.
5. 2020 a navrhl zápis č. 1/2020 vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 1/2020 kontrolního a finančního výboru o
provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok
2019.
b) EKO-KOM - informace o množství odpadů z obalů
Starosta obce seznámil přítomné s informací společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů,
které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 1. až 31. 3. 2020 a předala k využití. Výše odměny, kterou
obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 9 633,99 Kč. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství
odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 1. až 31. 3. 2020 a předala k využití.
11. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 5. 2020.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Martin Kábrt

………………………………………

Marek Kuta

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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