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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 6/2020 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 29. 10. 2020  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal, Jaroslav Renza 
 
Občané: Mgr. Věra Rejsová 
 

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 pět 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 Josef Nádvorník, zastupitel, 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/6/2020 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/6/2020 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. Rozpočtová opatření 
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6. Smlouvy o dílo - svoz a likvidace odpadu 
7. Smlouva o dílo - zpracování Programu rozvoje obce  
8. Směna a prodej pozemků  
9. Automatický externí defibrilátor 
10. Měření rychlosti v obcích mikroregionu 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/6/2020 bylo schváleno. 
 

5. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-55 - Rozpočtové 
opatření č. 3/2020 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-55, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR přidělena neinvestiční dotace v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících zjednodušené 
vykazování nákladů ve výši 237 071 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-55.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/6/2020 bylo schváleno. 
 

6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56 - Rozpočtové 
opatření č. 4/2020 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56, kterým byl Obci Vidlatá Seč na základě zákona 
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů, poskytnut Ministerstvem financí ČR 
jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 373 750 Kč (výše příspěvku 
vychází z částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1. 1. 
2020 - 299 obyvatel), a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/6/2020 bylo schváleno. 
 

7. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-58 - Rozpočtové 
opatření č. 5/2020 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5/2020 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-58, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-21029/2020/1201-10 přidělena neinvestiční dotace na 
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstva kraje v roce 2020 ve výši 31 000 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. 4/2020 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno. 
 

8. Smlouva o dílo - svoz a likvidace odpadu 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-
0358/2020, která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0573/2009 včetně dodatků. Návrh nové smlouvy o 
dílo zaslala společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611, 
z důvodu aktualizace smluvních podmínek a doplnění podmínek GDPR. Cena za poskytované služby 
zůstává stejná. Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-0358/2020, 
která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0573/2009 včetně dodatků. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550. Zhotovitelem je společnost Technické služby Hlinsko, 
s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno. 
 

9. Smlouva o dílo - svoz a likvidace odpadu 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-
0385/2020, která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0009/2010 včetně dodatků. Návrh nové smlouvy o 
dílo zaslala společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611, 
z důvodu aktualizace smluvních podmínek a doplnění podmínek GDPR. Cena za poskytované služby 
zůstává stejná. Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-0385/2020, 
která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0009/2010 včetně dodatků. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550. Zhotovitelem je společnost Technické služby Hlinsko, 
s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno. 
 

10. Smlouva o dílo - zpracování Programu rozvoje obce  
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy  o dílo ev. č. 05220 na zpracování strategického 
dokumentu Programu rozvoje obce s názvem: Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 
2027. Zhotovitelem je Bc. Pavel Chudý, Malá 173/14, 503 41 Hradec Králové, IČ: 75266806. Cena za 
poskytnutou službu je 15 900 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo ev. č. 05220 na zpracování strategického 
dokumentu Programu rozvoje obce s názvem: Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 
2027. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550. 
Zhotovitelem je Bc. Pavel Chudý, Malá 173/14, 503 41 Hradec Králové, IČ: 75266806. Cena za 
poskytnutou službu je 15 900 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/6/2020 bylo schváleno. 
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11. Prodej pozemku 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 5. 8. 2020 do 21. 8. 2020 byl na úřední 
desce obce vyvěšen záměr prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/4 - ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického 
plánu č. 223-56/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 
Litomyšl, ze dne 24. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-
1401/2020-609 dne 1. 9. 2020. Zájem o koupi pozemku projevil pan Petr Částek, trvalé bydliště 
Vidlatá Seč 38. Navržená kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 42 m2 x 20 Kč = 840 Kč. 
Starosta obce navrhl prodej pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 
642/4 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle 
geometrického plánu č. 223-56/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 
1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 24. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod 
čj. PGP-1401/2020-609 dne 1. 9. 2020. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena: 840 Kč. Kupující pan Petr 
Částek, trvalé bydliště Vidlatá Seč 38. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/6/2020 bylo schváleno. 
 

12. Směna pozemků 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 5. 8. 2020 do 21. 8. 2020 byl na úřední 
desce obce vyvěšen záměr směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/3 - ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní Magdaleny 
Stříteské, Letohradská 92, Oldřichovice, 562 06 Ústí nad Orlicí, parc. č. 69/4 - zahrada o výměře 19 m2 
v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 223-56/2020 vyhotovitele 
Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 24. 8. 2020, který byl 
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-1401/2020-609 dne 1. 9. 2020.  Záměrem 
směny pozemků je získání vlastnického práva paní Magdaleny Stříteské k pozemku, který fakticky 
užívá. Starosta obce navrhl směnu pozemků schválit s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných 
pozemků (39 m2) bude hradit paní Magdalena Stříteská za cenu 20 Kč/m2. Celková cena za směnu 
bude 39 m2 x 20 Kč = 780 Kč. Starosta obce navrhl směnu pozemků schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 
642/3 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní 
Magdaleny Stříteské, Letohradská 92, Oldřichovice, 562 06 Ústí nad Orlicí, parc. č. 69/4 - zahrada o 
výměře 19 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 223-56/2020 
vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 24. 8. 
2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-1401/2020-609 dne 1. 9. 
2020. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (39 m2) bude hradit paní Magdalena Stříteská za cenu 
20 Kč/m2. Celková cena: 780 Kč. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít směnnou smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/6/2020 bylo schváleno. 
 

13. Prodej pozemků 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 21. 9. 2020 do 7. 10. 2020 byl na úřední 
desce obce vyvěšen záměr prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 130 - vodní plocha 
- zamokřená plocha o výměře 129 m2 a parc. č. 126/9 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1781 m2, 
vše v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 126/9 byl vytvořen dle geometrického plánu č. 227-132/2020 
vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 19. 8. 
2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-1389/2020-609 dne 28. 8. 
2020. Zájem o koupi pozemků projevili manželé Martin a Lucie Kábrtovi, trvalé bydliště Vidlatá Seč 
36. Navržená kupní cena 20 Kč/m2 + cena za trvalé porosty na výše uvedených pozemkových 
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parcelách dle znaleckého posudku č. 14/1744-9/2020, který dne 8. 7. 2020 vypracoval znalec Ing. 
Pavel Chejnovský, Končinská 242, 570 01 Litomyšl - 5450 Kč. Celková cena za pozemky je 1910 m2 x 
20 Kč + 5450 Kč = 43650 Kč. Ve prospěch Obce Vidlatá Seč bude na prodávaných pozemcích zřízeno 
věcné břemeno vedení vodovodu a kanalizace. Starosta obce navrhl prodej pozemků schválit. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 130 
- vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 129 m2 a parc. č. 126/9 - ostatní plocha - jiná plocha o 
výměře 1781 m2, vše v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 126/9 byl vytvořen dle geometrického 
plánu č. 227-132/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 
Litomyšl, ze dne 19. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-
1389/2020-609 dne 28. 8. 2020. Kupní cena 20 Kč/m2 + cena za trvalé porosty na výše uvedených 
pozemkových parcelách dle znaleckého posudku č. 14/1744-9/2020, který dne 8. 7. 2020 vypracoval 
znalec Ing. Pavel Chejnovský, Končinská 242, 570 01 Litomyšl - 5450 Kč. Celková cena za pozemky je 
1910 m2 x 20 Kč + 5450 Kč = 43650 Kč. Kupující manželé Martin a Lucie Kábrtovi (SJM), trvalé bydliště 
Vidlatá Seč 36. Ve prospěch Obce Vidlatá Seč bude na prodávaných pozemcích zřízeno věcné 
břemeno vedení vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/6/2020 bylo schváleno. 
 

14. Automatický externí defibrilátor 
Starosta obce seznámil přítomné s cenovou nabídkou č. 20NA-KM-00421 ze dne 20. 7. 2020 na 
instalaci automatického externího defibrilátoru v katastru obce. Cenovou nabídku vypracoval pan 
Miroslav Kušnír, regionální manažer společnosti AED line CZ, s.r.o., Zašová 767, 756 61 Zašová, IČ 
01943243. Celková nabídková cena včetně DPH je 94 501 Kč. Starosta obce navrhl cenovou nabídku 
č. 20NA-KM-00421 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje instalaci automatického externího defibrilátoru v katastru 
obce dle cenové nabídky č. 20NA-KM-00421 ze dne 20. 7. 2020, kterou vypracoval pan Miroslav 
Kušnír, regionální manažer společnosti AED line CZ, s.r.o., Zašová 767, 756 61 Zašová, IČ 01943243. 
Celková nabídková cena včetně DPH je 94 501 Kč. Automatický externí defibrilátor bude instalován 
na budovu prodejny smíšeného zboží Vidlatá Seč čp. 110. 
  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/6/2020 bylo schváleno. 
 

15. Měření rychlosti v obcích mikroregionu 
Starosta obce seznámil přítomné s vývojem projektu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu 
Litomyšlsko. Dne 23. 9. 2020 proběhlo jednání na Městském úřadu Litomyšl. Následně provedl pan 
Mgr. Rostislav Šimon, referent odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl, spolu 
s Policií ČR, posouzení na místě, zda se v obci nachází vhodný úsek k možnému okamžitému měření 
rychlosti, u kterého je značná pravděpodobnost schválení umístění plánovaného systému Policií ČR. 
O výsledcích posouzení nebyl obecní úřad zatím informován. . Starosta obce navrhl vzít výše 
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o vývoji projektu Měření rychlosti 
v obcích Mikroregionu Litomyšlsko. 
 

16. Různé 
 
a) Výroční zpráva Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2019 - 2020  
Mgr. Věra Rejsová, ředitelka základní školy, seznámila přítomné s Výroční zprávou Základní školy 
Vidlatá Seč za školní rok 2019 - 2020. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na vědomí. K návrhu 
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nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní 
rok 2019 - 2020. 
 
b) Kontrolní výbor - zápis č. 3/2020 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2020 kontrolního 
výboru ze dne 20. 10. 2020 a navrhl Zápis č. 3/2020 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2020 kontrolního výboru ze dne 20. 10. 
2020. 
 
c) Finanční výbor - zápis č. 3/2020 
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 3/2020 finančního výboru ze dne 23. 10. 2020 a 
navrhl Zápis č. 3/2020 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 3/2020 finančního výboru ze dne 23. 10. 
2020. 
 
d) Žádost o dotaci - pořízení nového dopravního automobilu 
Starosta obce seznámil přítomné s vývojem žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního 
automobilu. Výzvu JSDH_V2_2021 na pořízení nového dopravního automobilu v rámci dotačního 
programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí vyhlásilo pro rok 
2021 Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
Žádost o dotaci ve výši 450 000 Kč (maximální výše dotace) podala Obec Vidlatá Seč dne 6. 5. 2020. 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vytvořil na základě počtu dosažených bodů jednotlivých 
obcí pořadník žádostí za kraj. V pořadníku za Pardubický kraj je Obec Vidlatá Seč na 14. místě (ze 47 
obcí) s předběžně alokovanými finančními prostředky ve výši 450 000 Kč. Počet uspokojených 
žadatelů bude záviset na výši finančních prostředků. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou 
informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o vývoji žádosti o dotaci na pořízení 
nového dopravního automobilu v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (výzva JSDH_V2_2021), který vyhlásilo pro rok 2021 
Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
 
e) Žádost o dotaci - lanová dráha 
Starosta obce seznámil přítomné s vývojem žádosti o dotaci na projekt „Lanová dráha - veřejné 
prostranství v obci Vidlatá Seč“. Výzvu MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1 PRV - Článek 20 Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech vyhlásila MAS Litomyšlsko o.p.s. Obec Vidlatá Seč 
podala žádost o dotaci ve výši 145 200 Kč (79 % celkových výdajů). Dne 23. 10. 2020 bylo Obci Vidlatá 
Seč doručeno Vyrozumění o věcném hodnocení a výběru projektů, ve kterém se uvádí, že projekt 
„Lanové dráhy“ byl Rozhodovacím orgánem MAS Litomyšlsko o.p.s. vybrán k realizaci. V současné 
době probíhá registrace projektu žadatelem na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře. Starosta 
obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o vývoji žádosti o dotaci na projekt 
„Lanová dráha - veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč“. 
 
f) 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 25. 10. 2020 v obci Poříčí u Litomyšle. 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 průběhu valného shromáždění svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
 

17. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:20 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 2. 10. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

   Marek Kuta   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


