Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 2/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 16. 4. 2020
od 19:00 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 19:00 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 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.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč proběhlo v době, kdy byl na území České republiky
usnesením vlády České republiky č. 396 (usnesení bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 156/2020
dne 9. dubna 2020) prodloužen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru COVID-19 na území České republiky, a to do 30. dubna 2020, a v době, kdy byl na
území České republiky mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020, č. j.
MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, omezen volný pohyb osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno
omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu od 7. dubna 2020
od 0:00 hodin do konce nouzového stavu. Usnesením č. 388 ze dne 6. dubna 2020, publikovaným
pod č. 151/2020 Sb., rozhodla vláda o přijetí krizového opatření, kterým s účinností ode dne 7. dubna
2020 od 0:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu ukládá povinnosti členům zastupitelstev
územních samosprávných celků, ostatním osobám včetně veřejnosti a územním samosprávným
celkům týkající se jednání zastupitelstev obcí. V souladu s usnesením vlády České republiky č. 388 a
v souladu s Informací Ministerstva vnitra ze dne 6. dubna 2020 k dopadům tohoto usnesení vlády,
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 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/2/2020 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.
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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. 2/2/2020 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
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020
6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2021 - 2022
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2022
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl
10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd
11. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy
12. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
13. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ Morašice za rok 2019
14. Projekt kanalizační přípojky pro nové stavební parcely
15. Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří
16. Žádost o prodej pozemku
17. Různé
18. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.
5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020, který byl vyvěšen
na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu třiceti pěti dnů od 13. 3. 2020 do 16.
4. 2020. Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 582 700 Kč, výdaje
celkem 4 582 700 Kč, z toho provozní příspěvek zřizovatele 400 000 Kč. Starosta obce navrhl
Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.
6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2021 - 2022
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky
2021 - 2022, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu třiceti
pěti dnů od 13. 3. 2020 do 16. 4. 2020. Starosta obce navrhl Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá
Seč na roky 2021 - 2022 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2021 2022.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu Obce Vidlatá Seč na rok 2020, který byl
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu třiceti pěti dnů od 13. 3.
2020 do 16. 4. 2020. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 6 700 000 Kč, výdaje
celkem 6 700 000 Kč. Starosta obce navrhl Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2020 schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.
8. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky 2021 - 2022
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vidlatá Seč na
roky 2021 - 2022, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu
třiceti pěti dnů od 13. 3. 2020 do 16. 4. 2020. Starosta obce navrhl Střednědobý výhled rozpočtu
Obce Vidlatá Seč na roky 2021 - 2022 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky
2021 - 2022.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl,
se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč.
Důvodem žádosti je zajištění činnosti organizace v roce 2020. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému
svazu včelařů, z.s., základní organizaci Litomyšl, se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ
62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce 2020. Zastupitelstvo obce Vidlatá
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.
10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd
471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti
mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy
mysliveckých zařízení. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
ve výši 4 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve
výši 4 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o
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zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno.
11. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 1/2020,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Návrh obecně závazné vyhlášky
je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č.
1/2020 vydat. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2020, kterou
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 2/2020,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Návrh obecně závazné vyhlášky
je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č.
2/2020 vydat. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2020, kterou
se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/2/2020 bylo schváleno.
13. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ Morašice za rok 2019
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Morašice o zaplacení poměrné části neinvestičních
nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žáky Emu Hudečkovou, trvale bytem
Vidlatá Seč 105, a Maxe Čechala a Chloe Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23. Náklady za rok
2019 vyčíslila Obec Morašice na 36 724 Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o proplacení
nákladů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s proplacením nákladů na provoz Mateřské školy a Školní
jídelny Morašice za žáky Emu Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105, a Maxe Čechala a Chloe
Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23, za rok 2019, a to ve výši 36 724 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 7, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
14. Projekt kanalizační přípojky pro nové stavební parcely
Starosta obce seznámil přítomné s doručenými cenovými nabídkami na provedení projektové
dokumentace akce Kanalizační přípojka pro tři nové stavební parcely od čp. 18 včetně pasportu
stavby na již existující kanalizaci od čp. 23 po čp. 18 a včetně zajištění vydání stavebního povolení:
cenová nabídka č. 1 - Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ
44403445, cena 82 000 Kč bez DPH, cenová nabídka č. 2 - BKN spol. s r.o., Vladislavova 21/I, 566 01
Vysoké Mýto, IČ 15028909, cena 115 000 Kč bez DPH. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o
schválení cenové nabídky č. 1, nabídky s nejnižší cenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku č. 1 na provedení projektové
dokumentace akce Kanalizační přípojka pro tři nové stavební parcely od čp. 18 včetně pasportu
stavby na již existující kanalizaci od čp. 23 po čp. 18 a včetně zajištění vydání stavebního povolení,
kterou předložil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ 44403445,
cena 82 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/2/2020 bylo schváleno.
15. Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří
Starosta obce seznámil přítomné s cenovou nabídkou na výměnu oken v přízemí budovy základní
školy. Společnost MAPEMI, v.o.s., Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715, předložila
dne 2. 4. 2020 cenovou nabídku na výměnu 12 ks oken a vnitřních parapetů č. 21a/2020 a smlouvu o
dílo č. 7/2020. Jedná se o nabídku společnosti, která v roce 2019 prováděla výměnu oken a vnitřních
parapetů v prvním patře budovy školy. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o schválení cenové
nabídky v celkové částce 248 655 Kč s DPH a schválení smlouvy o dílo č. 7/2020. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku č. 21a/2020 (výroba a montáž EUROOKEN
a vnitřních parapetů, cena 248 655 Kč s DPH). Cenovou nabídku předložila dne 2. 4. 2020 společnost
MAPEMI, v.o.s., Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč
pověřuje starostu obce k odeslání objednávky na výše uvedené práce s termínem provedení od 1. 7.
do 3. 7. 2020. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo č. 7/2020.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/2/2020 bylo schváleno.
16. Žádost o prodej pozemku
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí MUDr. Lucie Kavanové, trvalé bydliště Vidlatá Seč 11, o
prodej pozemku parc. č. 121/11 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 1 319 m2, druh zahrada,
bez udání důvodu. Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá Seč. Žadatelka navrhla cenu za prodej
pozemku 26 380 Kč. V případě souhlasného stanoviska a prodeje pozemku věnuje obci nad rámec
kupní ceny sponzorský dar ve výši 5 000 Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o záměru prodat
výše uvedený pozemek parc. č. 121/11 ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč za cenu 200 Kč/m2 (celková
cena 26 380 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce
Vidlatá Seč parc. č. 121/11 - zahrada o výměře 1 319 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Celková cena za prodej
pozemku byla stanovena na 26 380 Kč (200 Kč/m2).
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 7, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
17. Různé
a) Plánované akce
Starosta obce seznámil přítomné s informací o plánovaných akcích, které měly proběhnout
v měsících březnu, dubnu, květnu a červnu 2020 (setkání seniorů Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka,
divadelní představení makovských ochotníků HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV ANEB MÁ JI JAKO VIDLE,
Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši, svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
stavění máje, pálení čarodějnic, oslava Dne matek, sečský dětský den, dětský den Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka). Tyto akce byly z důvodu krizových opatření přijatých vládou České republiky v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru COVID-19 na území České republiky zrušeny, a to bez
náhrady. 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 zrušení akcí plánovaných na měsíce
březen, duben, květen a červen 2020.
b) Předávání dárkových balíčků a květin jubilantům
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru COVID-19 na území České republiky
bylo přerušeno předávání dárkových balíčků a květin jubilantům. O obnovení předávání dárkových
balíčků a květin jubilantům budou občané informováni. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o přerušení předávání dárkových balíčků
a květin jubilantům v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu koronaviru COVID-19 na území České republiky.
c) Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s informací o vyhlášení výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v
rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021. V rámci dotačního
programu byla vyhlášena výzva JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu. Dotace
může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 000 Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce
hlasovat o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního
automobilu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2021
Pořízení nového dopravního automobilu (účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok
2021).
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/2/2020 bylo schváleno.
d) Tělocvična základní školy - rekonstrukce osvětlení
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového osvětlení do tělocvičny základní školy. Návrh
zpracoval Jakub Mesaroš, projektový manažer společnosti XENIUM Europe s.r.o., Štramberská
1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice. Navrženo devět kusů LED svítidel pro sportoviště model SPORT
T120 110W-840-120D za celkovou cenu 61 611 Kč s DPH (pouze LED svítidla bez instalace). Po diskuzi
navrhl starosta obce hlasovat o provedení rekonstrukce osvětlení v tělocvičně základní školy. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje provedení rekonstrukce osvětlení v tělocvičně základní
školy. Rekonstrukce bude provedena v souladu s návrhem zpracovaným Jakubem Mesarošem,
projektovým manažerem společnosti XENIUM Europe s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava Vítkovice.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 15/2/2020 bylo schváleno.
e) Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska - žádost o finanční dar pro nákup izolátoru
nukleových kyselin NX485
Starosta obce seznámil přítomné s informací zaslanou Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
Města Litomyšl, týkající se výběru finančních prostředků na přístroj (izolátor nukleových kyselin
NX485 zajišťující zpracování odebraných vzorků pacientů, cena 508 200 Kč) do Litomyšlské
nemocnice, který významně zvýší kapacity testování (nyní na COVID-19, ale je využitelný i
v budoucnu). Výběr finančních prostředků probíhá přes Nadační fond na podporu zdravotnictví
Litomyšlska formou darovací smlouvy. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí
finančního daru Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska ve výši 10 000 Kč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 04267036, na přístroj
(izolátor nukleových kyselin NX485 zajišťující zpracování odebraných vzorků pacientů, cena 508 200
Kč) do Litomyšlské nemocnice, který významně zvýší kapacity testování (nyní na COVID-19, ale je
využitelný i v budoucnu), a to ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu
obce k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 16/2/2020 bylo schváleno.
18. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:55 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 17. 4. 2020.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Jaromír Doležal

………………………………………

Jiří Renza

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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