Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 4/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 7. 5. 2021
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:

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 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, 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. 1/4/2021 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. 2/4/2021 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. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové
opatření č. 1/2021
6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové
opatření č. 2/2021
7. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29 - Rozpočtové
opatření č. 3/2021
8. Prodej pozemků
9. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a Obcí
Vidlatá Seč o zapůjčení kompostérů a kontejneru na textil
10. Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku č. 7/2021 mezi
Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a Obcí Vidlatá Seč
11. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Obcí Vidlatá Seč a Vypůjčitelem o zapůjčení kompostérů
12. Letní putovní kino
13. Různé
14. Závěr
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje, jako bod č. 8. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno.
Navržený pořad jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové
opatření č. 1/2021
6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové
opatření č. 2/2021
7. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29 - Rozpočtové
opatření č. 3/2021
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní
automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
9. Prodej pozemků
10. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a Obcí
Vidlatá Seč o zapůjčení kompostérů a kontejneru na textil
11. Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku č. 7/2021 mezi
Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a Obcí Vidlatá Seč
12. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Obcí Vidlatá Seč a Vypůjčitelem o zapůjčení kompostérů
13. Letní putovní kino
14. Různé
15. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/4/2021 bylo schváleno.
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5. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové
opatření č. 1/2021
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 1/2021 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 20. 4. 2021 usnesením Z/77/21)
přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova - dotační titul 1 (neinvestiční dotace na opravu obecní studny) ve výši 110 000 Kč, a navrhl
rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/4/2021 bylo schváleno.
6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové
opatření č. 2/2021
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2/2021 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 20. 4. 2021 usnesením Z/77/21)
přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova - dotační titul 2 (neinvestiční dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 39
774 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/4/2021 bylo schváleno.
7. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29 - Rozpočtové
opatření č. 3/2021
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3/2021 - Avízem Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29, kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě
ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, v aktuálním znění, a dle
dopisu Ministerstva financí č. j. MF-10645/2021/1201-10 poskytnuty finanční prostředky z kapitoly
Všeobecná pokladní správa. Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů
pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje za bonusové období od 1. 2. 2021 do
31. 3. 2021 je v celkové výši 12 609,07 Kč. Starosta obce navrhl rozpočtové opatření schválit. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 - Avízo Krajského úřadu
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/4/2021 bylo schváleno.
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový
dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové
investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2021, evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/71543.
Smluvními stranami jsou Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822,
jako poskytovatel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako příjemce.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace určené výhradně na nákup nového
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dopravního automobilu pro jednotku SDH obce do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace
MV - GŘ HZS ČR, maximálně však 300 000 Kč. Starosta obce navrhl veřejnoprávní smlouvu schválit. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové
investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2021, evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/71543.
Smluvními stranami jsou Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822,
jako poskytovatel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako příjemce.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace určené výhradně na nákup nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH obce do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace
MV - GŘ HZS ČR, maximálně však 300 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/4/2021 bylo schváleno.
9. Prodej pozemků
a) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Pavla Džbánka, trvalé bydliště Kpt. Jaroše 403,
570 01 Litomyšl, a paní Marie Džbánkové, trvalé bydliště Kpt. Jaroše 403, 570 01 Litomyšl, o
odkoupení pozemku parc. č. 124/6 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Vidlatá Seč.
Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 23026/2021 vyhotovitele Geodetická kancelář Helena Havranová, Dolní Újezd 92, 569 61 Dolní Újezd, ze
dne 23. 3. 2021, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-533/2021-609 dne
25. 3. 2021. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se záměrem prodat výše uvedený pozemek ve
vlastnictví Obce Vidlatá Seč za cenu 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 102 m2 x 20 Kč = 2 040 Kč.
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. 124/6 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek
byl vytvořen dle geometrického plánu č. 230-26/2021 vyhotovitele Geodetická kancelář Helena
Havranová, Dolní Újezd 92, 569 61 Dolní Újezd, ze dne 23. 3. 2021, který byl schválen KÚ pro
Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-533/2021-609 dne 25. 3. 2021. Cena za prodej pozemku byla
stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 102 m2 x 20 Kč = 2 040 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/4/2021 bylo schváleno.
b) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Jana Hudečka, trvalé bydliště Vidlatá Seč 122, o
odkoupení části pozemku parc. č. 114/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 310 m2
(trojúhelník mezi pozemkem parc. č. 114/4 a spojnicí komunikací parc. č. 679/1 a parc. č. 683/2) v k.
ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá Seč. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se
záměrem prodat výše uvedený pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč za cenu 20 Kč/m2 + cena za
trvalé porosty na výše uvedené pozemkové parcele dle znaleckého posudku, jehož vypracování zajistí
žadatel. Žadatel zajistí vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Ve prospěch Obce
Vidlatá Seč bude na prodávaném pozemku zřízeno věcné břemeno stávajících inženýrských sítí a
věcné břemeno pro uložení inženýrských sítí u hranice pozemku s pozemkem parc. č. 679/1. Starosta
obce navrhl záměr prodeje pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
114/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 310 m2 (trojúhelník mezi pozemkem parc.
č. 114/4 a spojnicí komunikací parc. č. 679/1 a parc. č. 683/2) v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2
+ cena za trvalé porosty na výše uvedené pozemkové parcele dle znaleckého posudku, jehož
vypracování zajistí žadatel. Žadatel zajistí vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku.
Ve prospěch Obce Vidlatá Seč bude na prodávaném pozemku zřízeno věcné břemeno stávajících
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inženýrských sítí a věcné břemeno pro uložení inženýrských sítí u hranice pozemku s pozemkem parc.
č. 679/1.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/4/2021 bylo schváleno.
10. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a
Obcí Vidlatá Seč o zapůjčení kompostérů a kontejneru na textil
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635,
jako půjčitel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako vypůjčitel.
Předmětem smlouvy je výpůjčka a následné darování 50 ks kompostérů o objemu 1 100 l v pořizovací
ceně 4 235 Kč za kus (celková cena 211 750 Kč) a 1 ks kontejneru na textil v pořizovací ceně 28 435
Kč. Movité věci byly pořízeny z finančních prostředků získaných na základě žádosti půjčitele o
poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Prevence vzniku
odpadů v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“. Smyslem projektu je podpora třídění odpadu
prostřednictvím domácího kompostování. Kompostéry jsou po dobu výpůjčky vedeny v evidenci
půjčitele. Vypůjčitel se zavazuje k užívání předmětu výpůjčky v souladu s touto smlouvou včetně
provozování domácího kompostování po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 1. 1. 2027.
Starosta obce navrhl smlouvu o výpůjčce a darovací schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635,
jako půjčitel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako vypůjčitel.
Předmětem smlouvy je výpůjčka a následné darování 50 ks kompostérů o objemu 1 100 l v pořizovací
ceně 4 235 Kč za kus (celková cena 211 750 Kč) a 1 ks kontejneru na textil v pořizovací ceně 28 435
Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/4/2021 bylo schváleno.
11. Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku č. 7/2021 mezi
Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka a Obcí Vidlatá Seč
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku č. 7/2021. Smluvními stranami jsou Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl, IČ 00277550. Účelem mimořádného neinvestičního členského příspěvku jsou náklady
spoluúčasti na dokrytí dotace z Ministerstva životního prostředí na realizaci akce „Prevence vzniku
odpadů v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“. Výše mimořádného neinvestičního členského
příspěvku je 38 219 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku č. 7/2021. Smluvními stranami jsou Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl, IČ 00277550. Účelem mimořádného neinvestičního členského příspěvku jsou náklady
spoluúčasti na dokrytí dotace z Ministerstva životního prostředí na realizaci akce „Prevence vzniku
odpadů v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“ ve výši 38 219 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/4/2021 bylo schváleno.
12. Smlouva o výpůjčce a darovací mezi Obcí Vidlatá Seč a Vypůjčitelem o zapůjčení
kompostérů
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou
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Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako půjčitel, a fyzická osoba, které
budou touto smlouvou zapůjčeny kompostéry o objemu 1 100 l v pořizovací ceně 4 235 Kč za 1 ks,
jako vypůjčitel. Kompostéry budou vypůjčiteli předány za příspěvek 500 Kč za 1 ks. Kompostéry byly
pořízeny z finančních prostředků získaných na základě žádosti o poskytnutí podpory z Operačního
programu Životní prostředí na realizaci projektu „Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka“. Smyslem projektu je podpora třídění odpadu prostřednictvím domácího
kompostování. Kompostéry jsou po dobu výpůjčky vedeny v evidenci Svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka. Vypůjčitel se zavazuje k užívání předmětu výpůjčky v souladu s touto smlouvou
včetně provozování domácího kompostování po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 1. 1.
2027. Starosta obce navrhl smlouvu o výpůjčce a darovací schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou
Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, jako půjčitel, a fyzická osoba, které
budou touto smlouvou zapůjčeny kompostéry o objemu 1 100 l v pořizovací ceně 4 235 Kč za 1 ks,
jako vypůjčitel. Kompostéry budou vypůjčiteli předány za příspěvek 500 Kč za 1 ks.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/4/2021 bylo schváleno.
13. Letní putovní kino
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Ing. Lubomíra Lukeše, Opočnice 196, 289 04 Opočnice, o
projednání možnosti konání kulturní akce „Letní putovní kino“. Po diskuzi navrhl starosta obce
hlasovat o konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč.
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
14. Různé
a) MAS Litomyšlsko - Malý LEADER 2021 - zrušení podpory
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že se Pardubický kraj rozhodl zrušit z důvodu
napjatého rozpočtu v souvislosti s onemocněním COVID-19 podporu projektů z tzv. Malého LEADERu
v roce 2021. Obec Vidlatá Seč měla požádáno o přidělení dotace ve výši 50 000 Kč na obnovu
dřevěného obložení stěn v tělocvičně ZŠ Vidlatá Seč. Vzhledem k výše uvedenému nebudou
podpořeny ani projekty venkovských mikroregionů, kde měla Obec Vidlatá Seč požádáno o přidělení
dotace na opravu obecních studní. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o tom, že se Pardubický kraj rozhodl
zrušit z důvodu napjatého rozpočtu v souvislosti s onemocněním COVID-19 podporu projektů z tzv.
Malého LEADERu v roce 2021 a podporu projektů venkovských mikroregionů.
b) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
IČ: 61383198, o poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč na provoz Linky bezpečí. Po diskuzi navrhl
starosta obce hlasovat o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince
bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 3 000 Kč. Zastupitelstvo obce
Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
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Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
c) Stavební pozemky u Kovářů
Starosta obce seznámil přítomné s upraveným návrhem rozmístění stavebních parcel v lokalitě „U
Kovářů“. Jedná se o kosmetické změny původního návrhu. Starosta obce navrhl upravený návrh
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje upravený návrh rozmístění stavebních parcel v lokalitě „U
Kovářů“.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 14/4/2021 bylo schváleno.
d) EKO-KOM - informace o množství odpadů z obalů
Starosta obce seznámil přítomné s informací autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. o
množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 1. až 31. 3. 2021 a předala
k využití (papír - 461 kg, plast - 964 kg, sklo - 1 065 kg, kovy - 89 kg, celkem - 2 579 kg). Výše odměny,
kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 10 296,39 Kč. Ve stejném období bylo předáno
ke zkompostování 8 kontejnerů biologicky rozložitelného odpadu. 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. 1. až 31. 3. 2021 a předala k využití.
e) Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko
Pan Jaroslav Renza, místostarosta obce, seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí
Vodovody Poličsko, která se konala dne 29. 4. 2021 v obci Květná. Místostarosta obce navrhl vzít výše
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí
Vodovody Poličsko.
f) Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Starosta obce připomenul přítomným, že v úterý 11. května 2021 končí Sčítání lidu, domů a bytů
2021. Sečíst se je možné online na webu scitani.cz nebo prostřednictvím listinného formuláře.
S ohledem na epidemickou situaci doporučujeme vyplnit elektronický formulář. Starosta obce navrhl
vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
g) Pozvánka na prohlídku nových prostor Mateřské školy v Jarošově
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem Ing. Martina Olbricha, starosty obce Jarošov, kterým zve
občany Vidlaté Seče na prohlídku nových prostor Mateřské školy v Jarošově, a to v úterý 11. 5. 2021
od 18:00 do 19:00 hodin. Starosta obce Jarošov zároveň děkuje za finanční podporu od naší obce při
rozběhnutí dvoutřídního provozu. V současné době je pro školní rok 2021/2022 v mateřské škole
zapsáno 28 dětí, celková kapacita je 35 dětí. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o pozvánce na prohlídku nových prostor
Mateřské školy v Jarošově.
15. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.
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Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2021.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Josef Nádvorník

………………………………………

Jiří Renza

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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