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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 7/2020 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 11. 2020  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal 
 
Občané: Michal Hrnčíř 
 

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. 
 

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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/7/2020 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. 2/7/2020 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. Financování provozu MŠ Jarošov v roce 2021 
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6. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
7. TS Hlinsko - navýšení cen za služby v roce 2021 
8. Parkování v obci 
9. Různé 
10. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 6 - Rozpočtové provizorium obce na rok 2021. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Rozpočtové provizorium obce na rok 2021, 
jako bod č. 6. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 7 - Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného 
na rok 2021. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Prodejna smíšeného zboží - stanovení 
nájemného na rok 2021, jako bod č. 7. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Určení inventurní komise. Ostatní body budou 
posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Určení inventurní komise, jako bod č. 8. 
Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro 
změnu rozpočtu obce č. 20-84 - Rozpočtové opatření č. 6/2020. Ostatní body budou posunuty. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje 
pro změnu rozpočtu obce č. 20-84 - Rozpočtové opatření č. 6/2020, jako bod č. 9. Ostatní body 
budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 10 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora 
obnovy místních komunikací. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora 
obnovy místních komunikací, jako bod č. 10. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - 
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Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Podpora obnovy a rozvoje venkova - 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, jako bod č. 11. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Program obnovy venkova Pardubického kraje - 
Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce. Ostatní body budou posunuty. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Program obnovy venkova Pardubického kraje 
- Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce, jako bod č. 12. Ostatní body budou 
posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/7/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 13 - Program obnovy venkova Pardubického kraje - 
Prodejny. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Program obnovy venkova Pardubického kraje 
- Prodejny, jako bod č. 13. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/7/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Financování provozu MŠ Jarošov v roce 2021 
6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2021 
7. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2021 
8. Určení inventurní komise 
9. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-84 - Rozpočtové 

opatření č. 6/2020 
10. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací 
11. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
12. Program obnovy venkova Pardubického kraje - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku 

v užívání obce 
13. Program obnovy venkova Pardubického kraje - Prodejny 
14. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
15. TS Hlinsko - navýšení cen za služby v roce 2021 
16. Parkování v obci 
17. Různé 
18. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/7/2020 bylo schváleno. 
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5. Financování provozu MŠ Jarošov v roce 2021 
Starosta obce seznámil přítomné s e-mailovou zprávou týkající se financování provozu spádové 
Mateřské školy Jarošov v roce 2021, kterou obdržel od Ing. Martina Olbricha, starosty obce Jarošov 
dne 4. 11. 2020. Vzhledem k předpokládanému navýšení kapacity MŠ z 25 na 35 dětí od ledna 2021 je 
nutné i navýšení počtu pedagogických pracovníků. Rozpočet MŠ bude možné z rozpočtu 
Pardubického kraje navýšit o mzdové prostředky na nové pedagogy až od 1. 9. 2021 (začátek nového 
školního roku). Jestliže chce MŠ zrekonstruovanou budovu otevřít již v lednu 2021, jak bylo přislíbeno 
rodičům dosud nepřijatých dětí, je nutné zajistit finanční prostředky na mzdu jednoho nového 
pedagoga z vlastních zdrojů. Z výše uvedených důvodů požádala Obec Jarošov Obec Vidlatou Seč o 
poskytnutí příspěvku ve výši 91 159 Kč na mzdové prostředky nového pedagoga. Výše příspěvku 
vychází z počtu obyvatel k 1. 1. 2020 (Obec Chotěnov byla požádána o příspěvek ve výši 37 805 Kč, 
Obec Nová Ves u Jarošova o příspěvek ve výši 21 037 Kč). Příspěvek bude realizován v lednu 2021 
formou daru přímo MŠ nebo zřizovateli - bude upřesněno. Starosta obce navrhl schválit poskytnutí 
příspěvku Obci Jarošov ve výši minimálně 91 159 Kč s tím, že tato částka může být navýšena při 
schvalování darovací smlouvy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí příspěvku Obci Jarošov na mzdové prostředky 
jednoho nového pedagoga v Mateřské škole Jarošov na období leden až srpen 2021 ve výši 
minimálně 91 159 Kč s tím, že tato částka může být navýšena při schvalování darovací smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/7/2020 bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2021 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2021 nebude 
schválen do 31. 12. 2020 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. 2021 do doby schválení rozpočtu 
na rok 2021 podle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou přílohou č. 1 zápisu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/7/2020 bylo schváleno. 
 

7. Prodejna smíšeného zboží - stanovení nájemného na rok 2021 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nájemného na rok 2021 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 55. Starosta obce navrhl schválit nájemné ve 
výši 120 Kč za rok. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nájemné na rok 2021 pro provozovatele Prodejny 
smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 55, ve výši 120 Kč za rok. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 14/7/2020 bylo schváleno. 
 

8. Určení inventurní komise 
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2020 ve složení: předseda inventurní komise - Martin Kábrt, členové inventurní komise - Marek Kuta, 
Bc. Hana Olbrichová. 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. 2020 ve složení: předseda inventurní komise - Martin Kábrt, členové inventurní 
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komise - Marek Kuta, Bc. Hana Olbrichová. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 15/7/2020 bylo schváleno. 
 

9. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-84 - Rozpočtové 
opatření č. 6/2020 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-84, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR č. j. MV-55211-3/PO-IZS-2020 přidělena neinvestiční 
dotace  dle § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Obci Vidlatá Seč byla přidělena účelová neinvestiční dotace ve výši 33 850 Kč poskytnutá 
prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Pardubického kraje. Starosta obce navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-84.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 16/7/2020 bylo schváleno. 
 

10. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací 
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - 
Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (DT 117d8210A). Starosta obce navrhl podat 
žádost o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací III. třídy ev. č. 5c, část 9c a 10c. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu místních 
komunikací III. třídy ev. č. 5c, část 9c a 10c v rámci podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - 
Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (DT 117d8210A). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
souhlasí s doplatkem spolufinancování obnovy místních komunikací do 100 % ceny rekonstrukce při 
předpokládané 80 % dotaci. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 17/7/2020 bylo schváleno. 
 

11. Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - 
Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (DT 117d8210E). Starosta obce navrhl podat 
žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci střechy na budově základní školy čp. 56. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci střechy 
na budově základní školy čp. 56 v rámci podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora 
obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (DT 117d8210E). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí 
s doplatkem spolufinancování rekonstrukce střechy do 100 % ceny rekonstrukce při předpokládané 
80 % dotaci. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 18/7/2020 bylo schváleno. 
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12. Program obnovy venkova Pardubického kraje - Obnova, údržba a pořízení obecního 
majetku v užívání obce 

Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021, dotační titul 1 - Obnova, údržba 
a pořízení obecního majetku v užívání obce. Starosta obce navrhl podat žádost o poskytnutí dotace 
na výstavbu chodníku vedoucího od pomníku padlých v 1. světové válce k čp. 35. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu chodníku 
vedoucího od pomníku padlých v 1. světové válce k čp. 35 v rámci Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje pro rok 2021, dotační titul - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku 
v užívání obce. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 19/7/2020 bylo schváleno. 
 

13. Program obnovy venkova Pardubického kraje - Prodejny 
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021, dotační titul 2 - Prodejny. 
Starosta obce navrhl podat žádost o poskytnutí dotace na provoz prodejny smíšeného zboží čp. 110. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz prodejny 
smíšeného zboží čp. 110 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021, dotační 
titul - Prodejny. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 20/7/2020 bylo schváleno. 
 

14. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že dne 14. 10. 2020 proběhlo ve spolupráci Odboru místního 
a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl a Dopravního inspektorátu Svitavy místní šetření 
v obci a na jeho základě byla zaslána finální lokalita, kde je dle policie možné radar umístit (u 
pomníku padlých v 1. světové válce, měření směru jízdy od Chotěnova). Starosta obce navrhl, aby se 
obec i nadále zúčastnila programu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pokračování účasti na programu Měření rychlosti v obcích 
Mikroregionu Litomyšlsko a souhlasí s finální lokalitou, kde je dle policie možné radar umístit (u 
pomníku padlých v 1. světové válce, měření směru jízdy od Chotěnova). 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 21/7/2020 bylo schváleno. 
 

15. TS Hlinsko - navýšení cen za služby v roce 2021 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem Technických služeb Hlinsko, s.r.o., ze dne 5. 11. 2020, 
kterým informují, že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 
cen vyhlášená Českým statistickým úřadem k 30. 9. 2020 činí 3,3 %. Cena za služby na rok 2021 bude 
v souladu s ustanovením čl. V odst. 5 Smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu o tato procenta navýšena. V souladu s ustanovením čl. V odst. 7 Smlouvy na 
zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu bylo navýšení ceny projednáno a 
schváleno výborem KSH dne 5. 11. 2020, následně budou vypracovány dodatky ke smlouvě. Starosta 
obce navrhl vzít tuto informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., o 
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navýšení ceny za služby v roce 2021 o procenta míry inflace. 
 

16. Parkování v obci 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že se množí stížnosti na parkování osobních 
automobilů na asfaltové ploše mezi obchodem smíšeného zboží a kontejnery na separovaný odpad 
(pozemek parc. č. 142/5, ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec Vidlatá Seč). Stížnosti 
jsou jak ze strany nájemce obchodu smíšeného zboží, tak ze strany jeho dodavatelů, kteří mají ztížený 
příjezd k vykládací rampě obchodu, tak i ze strany svozové firmy Technické služby Hlinsko, s.r.o., 
která má vlivem zaparkovaných osobních automobilů ztíženou situaci při výsypu kontejnerů se 
separovaným odpadem. Po vzájemné diskuzi navrhl starosta obce následující postup: kontejnery na 
separovaný odpad přemístit tak, aby kontejnery, u kterých se provádí výsyp do svozových 
automobilů, byly umístěny co nejblíže směrem k silnici, pro parkování osobních automobilů vymezit 
pouze jednu řadu stání co nejblíže u opěrné zdi - nutno konzultovat s Dopravním inspektorátem 
Svitavy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje následující postup při řešení stížností na parkování osobních 
automobilů na asfaltové ploše mezi obchodem smíšeného zboží a kontejnery na separovaný odpad 
(pozemek parc. č. 142/5, ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec Vidlatá Seč). Kontejnery 
na separovaný odpad přemístit tak, aby kontejnery, u kterých se provádí výsyp do svozových 
automobilů, byly umístěny co nejblíže směrem k silnici, pro parkování osobních automobilů vymezit 
pouze jednu řadu stání co nejblíže u opěrné zdi - nutno konzultovat s Dopravním inspektorátem 
Svitavy.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 22/7/2020 bylo schváleno. 
 

17. Různé 
 
a) Automatický externí defibrilátor  
Starosta obce informoval přítomné o instalaci a zprovoznění automatického externího defibrilátoru 
v katastru obce. Automatický externí defibrilátor byl umístěn na budovu obchodu smíšeného zboží 
čp. 110, na veřejnosti přístupném místě, a od pátku 13. 11. 2020 byl zprovozněn. Implementace do 
databáze „Záchranka“ proběhne do týdne. Proškolování občanů v obsluze AED začne probíhat po 
rozvolnění mimořádných opatření zavedených Vládou ČR kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické 
situace v souvislosti s nemocí COVID - 19. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na 
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o umístění automatického externího 
defibrilátoru na veřejnosti přístupné místo na budovu obchodu smíšeného zboží a jeho 
zprovoznění od 13. 11. 2020. 
 
b) Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Starosta obce seznámil přítomné s vyhodnocením anonymního dotazníkového šetření, které provedl 
tým přípravy strategického dokumentu Program rozvoje obce s cílem zjistit názory a spokojenost 
občanů se stavem obce v jejich základních oblastech. Z 210 rozdaných dotazníků se vrátilo 120 
dotazníků vyplněných. Dokument „Vyhodnocení dotazníkového šetření“ je k nahlédnutí v kanceláři 
obecního úřadu. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o vyhodnocení anonymního 
dotazníkového šetření, které provedl tým přípravy strategického dokumentu Program rozvoje obce 
s cílem zjistit názory a spokojenost občanů se stavem obce v jejich základních oblastech. 
 
c) Informace o stavebním záměru modernizace silnice II/358 v úseku Nové Hrady - Litomyšl 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o stavebním záměru modernizace silnice II/358 v úseku 
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Nové Hrady - Litomyšl, kterou by měl Pardubický kraj zahájit v období let 2021 - 2027. Starosta obce 
navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o stavebním záměru modernizace silnice 
II/358 v úseku Nové Hrady - Litomyšl. 
 
d) Ocenění Pardubického kraje za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s informací pana Martina Netolického, hejtmana Pardubického 
kraje. Od 30. listopadu 2020 je možné podávat návrhy na ocenění Pardubického kraje za rok 2020 v 
kategorii Cena za zásluhy o Pardubický kraj a v kategorii Cena Michala Rabase za záchranu. Starosta 
obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možném podávání návrhů na ocenění 
Pardubického kraje za rok 2020 v kategorii Cena za zásluhy o Pardubický kraj a v kategorii Cena 
Michala Rabase za záchranu. 
 
e) 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. 7. až 30. 9. 2020 a předala k využití. Výše odměny, kterou 
obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 6 416,66 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. 7. až 30. 9. 2020 a předala k využití. 
 

18. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:55 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 16. 11. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………… 

 
 

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


