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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 5/2020 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 29. 7. 2020  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří 
Renza 

 
Omluveni: Marek Kuta 
 
Občané: Václav Záleský 
 

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. 1/5/2020 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka a pana 
Jaroslava Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Josefa Nádvorníka 
a pana Jaroslava Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/5/2020 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 
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5. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Oprava budovy ZŠ - výměna oken 
a dveří - 2. etapa 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Podpora místní prodejny 
smíšeného zboží 

7. Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9 - Rozpočtové opatření č. 1/2020 
8. Mikroregion Litomyšlsko - individuální dotace z Pardubického kraje na projekt "Zvýšení 

hygienické ochrany občanů Litomyšlska" 
9. Mikroregion Litomyšlsko - měření rychlosti v obcích mikroregionu 
10. Automatický externí defibrilátor 
11. Žádost o finanční dar - Klub RADOST 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu 
obce č. 11 - Rozpočtové opatření č. 2/2020. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Avizo Pardubického kraje pro změnu 
rozpočtu obce č. 11 - Rozpočtové opatření č. 2/2020, jako bod č. 8. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/5/2020 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Směna a prodej pozemků. Ostatní body budou 
posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Směna a prodej pozemků, jako bod č. 9. 
Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/5/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Oprava budovy ZŠ - výměna oken 

a dveří - 2. etapa 
6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Podpora místní prodejny 

smíšeného zboží 
7. Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9 - Rozpočtové opatření č. 1/2020 
8. Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11 - Rozpočtové opatření č. 2/2020 
9. Směna a prodej pozemků 
10. Mikroregion Litomyšlsko - individuální dotace z Pardubického kraje na projekt "Zvýšení 

hygienické ochrany občanů Litomyšlska" 
11. Mikroregion Litomyšlsko - měření rychlosti v obcích mikroregionu 
12. Automatický externí defibrilátor 
13. Žádost o finanční dar - Klub RADOST 
14. Různé 
15. Závěr 

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

5. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Oprava budovy ZŠ - výměna 
oken a dveří - 2. etapa 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova ev. č. OŽPZ/20/22713. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava budovy ZŠ - výměna oken a dveří - 2. 
etapa“. Dotace se poskytuje ve výši 50 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2020, 
maximálně však ve výši 80 000 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
ev. č. OŽPZ/20/22713. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/5/2020 bylo schváleno. 
 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - Podpora místní prodejny 
smíšeného zboží 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova ev. č. OŽPZ/20/22906. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora místní prodejny Smíšeného zboží“. 
Dotace se poskytuje ve výši 27 500 Kč na provozní náklady za rok 2019. Starosta obce navrhl smlouvu 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
ev. č. OŽPZ/20/22906. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/5/2020 bylo schváleno. 
 

7. Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9 - Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 - Avizem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 16. 6. 2020 usnesením Z/483/20) 
přidělena programová dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy 
venkova - dotační titul 9 (neinvestiční dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 27 
500 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Avizo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/5/2020 bylo schváleno. 
 

8. Avizo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11 - Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2020 - Avizem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 16. 6. 2020 usnesením Z/483/20) 
přidělena programová dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy 
venkova - dotační titul 1-5 (neinvestiční dotace na opravu budovy ZŠ - výměnu oken a dveří – 2. 
etapa) ve výši 80 000 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. 2/2020 - Avizo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/5/2020 bylo schváleno. 
 

9. Směna a prodej pozemků 
a) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Petra Částka, trvalé bydliště Vidlatá Seč 38, o 
odkoupení pozemku parc. č. 642/4 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 42 m2, druh ostatní 
plocha - jiná plocha (pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. č. 642/1). Vlastníkem pozemku je 
Obec Vidlatá Seč. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se záměrem prodat výše uvedený 
pozemek parc. č. 642/4 ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl záměr prodeje pozemku 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 642/4 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Vidlatá Seč.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/5/2020 bylo schváleno. 
 
b) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí paní Magdaleny Stříteské, trvalé bydliště Letohradská 
92, Oldřichovice, 562 06 Ústí nad Orlicí, o směnu pozemku parc. č. 69/4 v katastrálním území Vidlatá 
Seč, o výměře 19 m2, druh zahrada (pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. č. 69/2) za pozemek 
parc. č. 642/3 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 58 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha 
(pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. č. 642/1). Vlastníkem pozemku parc. č. 69/4 je paní 
Magdalena Stříteská, vlastníkem pozemku parc. č. 642/3 je Obec Vidlatá Seč. Starosta obce zároveň 
seznámil přítomné se záměrem směnit výše uvedené pozemky s tím, že rozdíl ve výměře doplatí paní 
Magdalena Stříteská. Starosta obce navrhl záměr směny pozemků schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 642/3 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 58 m2 v katastrálním území Vidlatá 
Seč za pozemek ve vlastnictví paní Magdaleny Stříteské, trvalé bydliště Letohradská 92, Oldřichovice, 
562 06 Ústí nad Orlicí, parc. č. 69/4 - zahrada o výměře 19 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/5/2020 bylo schváleno. 
 
c) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Martina Kábrta, trvalé bydliště Vidlatá Seč 36, a 
paní Lucie Kábrtové, trvalé bydliště Vidlatá Seč 36, o odkoupení pozemku parc. č. 130 v katastrálním 
území Vidlatá Seč, o výměře 129 m2, druh vodní plocha - zamokřená plocha, a odkoupení pozemku 
parc. č. 126/9 v katastrálním území Vidlatá Seč, o výměře 1781 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha. 
Vlastníkem pozemků je Obec 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. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se záměrem prodat výše 
uvedené pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl záměr prodeje pozemků 
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 130 - vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 129 m2 v katastrálním území 
Vidlatá Seč, a parc. č. 126/9 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1781 m2 v katastrálním území 
Vidlatá Seč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/5/2020 bylo schváleno. 
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10. Mikroregion Litomyšlsko - individuální dotace z Pardubického kraje na projekt "Zvýšení 
hygienické ochrany občanů Litomyšlska" 

Starosta obce seznámil přítomné s informací o čerpání individuální dotace z Pardubického kraje na 
projekt „Zvýšení hygienické ochrany občanů Litomyšlska“. Pro obec budou v rámci této dotace 
pořízeny tři bezdotykové dávkovače dezinfekce na ruce (pro obecní úřad, základní školu a prodejnu 
smíšeného zboží). Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o čerpání individuální dotace 
z Pardubického kraje na projekt „Zvýšení hygienické ochrany občanů Litomyšlska“. 
 

11. Mikroregion Litomyšlsko - měření rychlosti v obcích mikroregionu 
Starosta obce seznámil přítomné s vývojem projektu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu 
Litomyšlsko. 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. 
 

12. Automatický externí defibrilátor 
Starosta obce seznámil přítomné s možností instalace automatického externího defibrilátoru 
v katastru obce. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možnosti instalace automatického 
externího defibrilátoru v katastru obce. 
 

13. Žádost o finanční dar - Klub RADOST 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, o poskytnutí finančního 
daru. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 
2 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, 
IČ: 47922281, ve výši 2 000 Kč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření 
darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

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 22. 7. 2020 v obci Horní 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) 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 30. 6. 2020 v obci Široký Důl. 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 členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 
 
c) Kontrolní výbor - zápis č. 2/2020 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2020 kontrolního 
výboru ze dne 21. 7. 2020 a navrhl Zápis č. 2/2020 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2020 kontrolního výboru ze dne 21. 7. 
2020. 
 
d) Finanční výbor - zápis č. 2/2020 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2/2020 finančního 
výboru ze dne 27. 7. 2020 a navrhl Zápis č. 2/2020 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2/2020 finančního výboru ze dne 27. 7. 
2020. 
 
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. 4. až 30. 6. 2020 a předala k využití. Výše odměny, kterou 
obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 10 412,60 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. 4. až 30. 6. 2020 a předala k využití. 
 

15. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:05 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 31. 7. 2020. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………… 

 
 

   Jaroslav Renza   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


