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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. N/3/2018 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 28. 12. 2018  

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: Oldřich Kuta ml. 
 

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/N/3/2018 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/N/3/2018 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. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
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6. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2019 - 
2021 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2018 - avízo pro změnu rozpočtu obce č. 18-140 
8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 - vlastní rozpočtové opatření 
9. Určení inventurní komise 
10. Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 
11. Nadace AGROFERT - darovací smlouva 
12. Domovní čistírna odpadních vod 
13. Kontrolní výbor - zápis č. 4/2018 
14. Finanční výbor - zápis č. 4/2018 
15. Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko 
16. Různé 
17. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu obce Vidlatá Seč na rok 2019, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 12. 12. 
2018 do 28. 12. 2018. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 670 000 Kč, výdaje 
celkem 5 670 000 Kč. Starosta obce navrhl rozpočet obce na rok 2019 schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2019. Rozpočet obce je 
sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 670 000 Kč, výdaje celkem 5 670 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

6. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ na roky 2019 - 
2021 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2019, který byl vyvěšen 
na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 12. 12. 2018 do 
28. 12. 2018. Provozní příspěvek zřizovatele 150 000 Kč, čerpání fondů 237 600 Kč. Starosta obce 
seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2019 - 2021, 
který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 
12. 12. 2018 do 28. 12. 2018. Starosta obce navrhl rozpočet ZŠ na rok 2019 a střednědobý výhled 
rozpočtu ZŠ na roky 2019 - 2021 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2019 a Střednědobý výhled 
rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2019 - 2021. Provozní příspěvek zřizovatele na rok 2019 je 150 000 
Kč, čerpání fondů 237 600 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2018 - avízo pro změnu rozpočtu obce č. 18-140 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 - avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-140, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR přidělena účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené 
s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje v roce 2018 v celkové výši 35 
269 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018 - avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-140.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018 - vlastní rozpočtové opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 6/2018 - vlastním rozpočtovým 
opatřením a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018 - vlastní rozpočtové 
opatření.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

9. Určení inventurní komise 
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2018 ve složení: předseda inventurní komise - Martin Kábrt, členové inventurní komise - Marek Kuta, 
Marta Částková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce 
Vidlatá Seč k 31. 12. 2018 ve složení: předseda inventurní komise - Martin Kábrt, členové inventurní 
komise - Marek Kuta, Marta Částková. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

10. Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy č. O-52/2019 o zajištění, svozu, třídění, 
recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč a Technické 
služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ: 25951611. Nakládání s komunálními odpady 
budou Technické služby vykonávat od 1. 1. 2019. Cena plnění je stanovena v návrhu smlouvy. 
Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu č. O-52/2019 o zajištění, svozu, třídění, recyklace a 
odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč a Technické služby 
Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ: 25951611.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

11. Nadace AGROFERT - darovací smlouva 
a) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Darovací smlouvy Hasiči 158/2018, kterou Nadace 
AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ: 24188581, daruje Obci Vidlatá Seč účelově vázanou 
peněžní částku ve výši 100 000 Kč na nákup zásahových kompletů pro potřeby JSDH. Starosta obce 
navrhl darovací smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Darovací smlouvu Hasiči 158/2018, kterou Nadace 
AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ: 24188581, daruje Obci Vidlatá Seč účelově vázanou 
peněžní částku ve výši 100 000 Kč na nákup zásahových kompletů pro potřeby JSDH.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/N/3/2018 bylo schváleno. 
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b) Pan Oldřich Kuta ml., velitel jednotky SDH Vidlatá Seč, seznámil přítomné se záměrem zakoupit pro 
členy jednotky zásahové komplety za celkovou částku 132 713 Kč. Částka 100 000 Kč bude hrazena 
z daru Nadace AGROFERT (viz Darovací smlouva Hasiči 158/2018), zbylou částku 31 468 Kč požaduje 
uhradit z rozpočtu obce. Starosta obce navrhl nákup zásahových kompletů pro členy jednotky SDH 
Vidlatá Seč schválit s tím, že z rozpočtu obce bude hrazena částka 32 713 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nákup zásahových kompletů pro potřeby jednotky SDH 
Vidlatá Seč ve výši 132 713 Kč. Částka 100 000 Kč bude hrazena z daru Nadace AGROFERT (viz 
Darovací smlouva Hasiči 158/2018), zbylá částka 32 713 Kč bude hrazena z rozpočtu obce.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/N/3/2018 bylo schváleno. 
 

12. Domovní čistírna odpadních vod 
Starosta obce seznámil přítomné s problémem odkanalizování rodinných domků čp. 89 a čp. 91 a 
navrhl odkanalizování řešit domovní čistírnou odpadních vod dle předložené nabídky č. ZAKn181299 
od firmy EKO Pardubice s.r.o. Pan Josef Nádvorník navrhl prověřit možnost odkanalizování rodinných 
domků přímo do kanalizační sítě. Starosta obce navrhl vzít informaci o možnosti odkanalizování 
rodinných domků čp. 89 a čp. 91 na vědomí s tím, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva 
obce bude prověřena možnost odkanalizování rodinných domků přímo do kanalizační sítě. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možnosti odkanalizování rodinných 
domků čp. 89 a čp. 91 s tím, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva obce bude prověřena 
možnost odkanalizování rodinných domků přímo do kanalizační sítě. 
 

13. Kontrolní výbor - zápis č. 4/2018 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4 kontrolního výboru 
ze dne 20. 12. 2018 a navrhl Zápis č. 4 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 20. 12. 2018. 
 

14. Finanční výbor - zápis č. 4/2018 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4 finančního 
výboru ze dne 17. 12. 2018 a navrhl Zápis č. 4 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 17. 12. 2018. 
 

15. 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. 12. 2018 v Poličce. 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. 
 

16. Různé 
Tříkrálová sbírka 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o Tříkrálové sbírce 2019, která v obci Vidlatá Seč 
proběhne v sobotu 5. 1. 2019. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce 2019. 
 

17. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 29. 12. 2018. 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………. 

 
 

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


