
1 
 

Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 4/2020 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 29. 6. 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: Michal Hrnčíř, Lucie Hudečková, Kamila Koptíková, Lucie Kavanová, Petr Kuchta, 

Tomáš Kracík 
 
 

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. 
 
V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR dodržovali zastupitelé i veřejnost 
při tomto jednání mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest.  
 

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. 1/4/2020 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. 
 
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. 2/4/2020 bylo schváleno. 
 

4. Schválení pořadu jednání 
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým pořadem jednání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 



2 
 

Navržený pořad jednání:  
1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2019 
12. Informace o konání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko 
13. Informace o konání valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
14. Různé 
15. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/4/2020 bylo schváleno. 
 

5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Vidlatá Seč za rok 2019 a navrhl účetní 
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2019. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/4/2020 bylo schváleno. 
 

6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 a navrhl 
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/4/2020 bylo schváleno. 
 

7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Obce Vidlatá Seč za rok 2019 ve výši 
1 242 377,20 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2019 ve výši 
1 242 377,20 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/4/2020 bylo schváleno. 
 

8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
ve výši 0 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 
ve výši 0 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/4/2020 bylo schváleno. 
 

9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Vidlatá Seč za rok 2019, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu osmnácti dnů od 12. 6. 2020 
do 29. 6. 2020, a navrhl schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2019 a to bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/4/2020 bylo schváleno. 
 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2019 
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce 
Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 8. června 2020. Při přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2019, které provedl na žádost obce Odbor finanční Krajského úřadu Pardubického kraje, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 8. června 2020. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/4/2020 bylo schváleno. 
 

11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2019 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2019. 
Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2019. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/4/2020 bylo schváleno. 
 

12. Informace o konání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, 
která se konala dne 18. 6. 2020 v obci Chotěnov. 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 valné hromady svazku obcí 
Mikroregion Litomyšlsko. 
 

13. Informace o konání valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko, 
která se konala dne 23. 6. 2020 v Hlinsku. 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 valné hromady svazku obcí 
Komunální služby Hlinecko. 
 

14. Různé 
a) 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. 6. 2020 v obci Dolní Újezd. 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 valného shromáždění svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
 
b) MAS Litomyšlsko - přípravy na další programové období EU 2021 - 2027 
Starosta obce seznámil přítomné s rozbíhajícími se přípravami na další programové období EU 2021 - 
2027. K tomu, aby osoby a organizace působící v katastrálním území obce, včetně obce samotné, 
mohly i v příštím období žádat o dotace prostřednictvím MAS Litomyšlsko, je nezbytný souhlas obce 
se zařazením jejího území do území působnosti MAS Litomyšlsko. Starosta obce navrhl souhlasit se 
zařazením území obce Vidlatá Seč do území působnosti MAS Litomyšlsko na programové období 
2021 - 2027. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení území obce Vidlatá Seč do území působnosti MAS 
Litomyšlsko na programové období 2021 - 2027. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/4/2020 bylo schváleno. 
 

15. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

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


