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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 1/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 15. 1. 2021  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

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

 
Omluveni: 0 
 
Občané: Oldřich Kuta ml., Jan Pešina, Michaela Dušková, Josef Nádvorník ml., Dušan Kuta, Jan 

Kuta, Josef Kyncl ml. 
 

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. 
 

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. 1/1/2021 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 - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/1/2021 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 
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4. Schválení pořadu jednání 
5. Dotace pro jednotky SDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu 
6. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
7. Evidenční systém odpadních nádob 
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd 
9. Prodej pozemku 
10. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 
11. RAFAEL DĚTEM, nadační fond - žádost o finanční příspěvek 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 5 - Pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč, 
jako bod č. 5. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč 
6. Dotace pro jednotky SDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu 
7. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
8. Evidenční systém odpadních nádob 
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd 
10. Prodej pozemku 
11. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 
12. RAFAEL DĚTEM, nadační fond - žádost o finanční příspěvek 
13. Různé 
14. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/1/2021 bylo schváleno. 
 

5. Pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že dne 31. 12. 2022 v souladu s § 188 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pozbývá platnosti územní plán obce Vidlatá Seč schválený dne 14. 12. 2006. Starosta obce 
navrhl pořízení nového územního plánu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) rozhodlo o pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč a určilo starostu obce pana Luboše 
Herolda jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/1/2021 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje pořizovatele územního plánu obce Vidlatá Seč zpracováním 
návrhu zadání. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a 
územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona o pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno. 
 

6. Dotace pro jednotky SDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu 
Pan Oldřich Kuta ml., velitel jednotky SDH obce Vidlatá Seč, seznámil přítomné s Technickými 
podmínkami na pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z, kategorie podvozku 1, 
s celkovou hmotností do 3500 kg. Starosta obce navrhl technické podmínky schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Technické podmínky na pořízení nového dopravního 
automobilu pro jednotku SDH obce Vidlatá Seč v provedení Z, kategorie podvozku 1, s celkovou 
hmotností do 3500 kg. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno. 
 

7. Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem Policie ČR ze dne 4. 1. 2021, kterým jsou určena místa 
pro měření rychlosti vozidel formou stacionárního radaru Městskou policií Litomyšl a to na dobu 5 let 
do 31. 12. 2025. V obci Vidlatá Seč se bude měření provádět na silnici III/3595 v lokalitě u pomníku 
padlým v 1. světové válce jednosměrně od obce 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 dopisu Policie ČR ze dne 4. 1. 2021, 
kterým jsou určena místa pro měření rychlosti vozidel formou stacionárního radaru Městskou 
policií Litomyšl a to na dobu 5 let do 31. 12. 2025. 
 

8. Evidenční systém odpadních nádob 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem pana Petra Stejskala, jednatele společnosti Technické 
služby Hlinsko, s.r.o., který se v návaznosti na jednání Valné hromady svazku obcí Komunální služby 
Hlinecko obrátil na naší obec se žádostí o poskytnutí závazné informace, zda se obec zapojí do 
evidenčního systému odpadních nádob (popelnic). Důvodem je nový zákon o odpadech, který byl 
schválen v prosinci 2020 s účinností od 1. 1. 2021 a který zcela nově upravuje výpočet výše poplatku 
za odpad ukládaný obcí na skládku. Po dlouhé diskuzi navrhl starosta obce, aby se obec Vidlatá Seč 
zapojila do evidenčního systému odpadních nádob (popelnic). K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zapojení se do evidenčního systému odpadních nádob 
(popelnic), který bude provozovat společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/1/2021 bylo schváleno. 
 

9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Farní charita Dolní Újezd 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Farní charity Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní 
Újezd, IČ 49324357, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
ošetřovatelské a v případě potřeby i pečovatelské služby v obci - v roce 2020 ošetřovatelská služba u 
3 občanů a pečovatelská služba u 1 občana. V rámci ošetřovatelské služby je Farní charita limitována 
paušální dopravou na klienta (cesta tam i zpět), která je hrazena pojišťovnou. V rámci dotačního 
řízení Pardubického kraje je vyžadována finanční spoluúčast obcí na zajišťování pečovatelské služby. 
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Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní charitě 
Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ 49324357, ve výši 5 000 Kč na zajištění 
provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a pečovatelské služby v obci. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/1/2021 bylo schváleno. 
 

10. Prodej pozemku 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Petra Kuchty, trvalé bydliště Vidlatá Seč 11, o 
odkoupení pozemku parc. č. 190/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. 
Vidlatá Seč. Vlastnické právo k tomuto pozemku je pro Obec Vidlatá Seč zapsáno v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na 
listu vlastnictví č. 10001. Starosta obce navrhl záměr prodeje pozemku schválit za cenu 20 Kč/m2. 
Celková cena za pozemek je 18 m2 x 20 Kč = 360 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce 
Vidlatá Seč parc. č. 190/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
Vlastnické právo k tomuto pozemku je pro Obec Vidlatá Seč zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 10001. 
Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 18 m2 x 20 Kč = 
360 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/1/2021 bylo schváleno. 
 

11. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Josefa Kyncla st., bytem Vidlatá Seč 30, o zpevnění 
příjezdové cesty k pozemku parc. č. st. 29, na kterém stojí nemovitost č. p. 30 s garáží. Příjezdová 
cesta vede po pozemku parc. č. 126/3, jehož vlastníkem je Obec Vidlatá Seč. Starosta obce navrhl 
zpevnění příjezdové cesty provést. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zpevnění příjezdové cesty k pozemku parc. č. st. 29, na 
kterém stojí nemovitost č. p. 30 s garáží. Příjezdová cesta vede po pozemku parc. č. 126/3, jehož 
vlastníkem je Obec Vidlatá Seč. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/1/2021 bylo schváleno. 
 

12. RAFAEL DĚTEM, nadační fond - žádost o finanční příspěvek 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí nadačního fondu RAFAEL DĚTEM, Umělecká 305/1, 702 
00 Ostrava, IČ: 02804140, o poskytnutí finančního příspěvku pro patnáctiletého Nicolase Novotného 
z Chrudimi, který má ochrnuté dolní končetiny. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL 
DĚTEM ve výši 2 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 7, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
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13. Různé 
a) Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ: 
67775845, o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o připojení se obce Vidlatá Seč k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to 
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2021 na budově obecního úřadu. 
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
b) 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 10. 12. 2020 v obci Sebranice. 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. 
 
c) 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 15. 12. 2020 v Litomyšli. 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. 
 
d) 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 17. 12. 2020 v Hlinsku. 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 
Komunální služby Hlinecko. 
 
e) 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 18. 12. 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 členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 
 
f) Program obnovy venkova v roce 2021 - Pardubický kraj 
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021. V rámci dotačního titulu 1 - 
Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce byla podána žádost o poskytnutí dotace 
opravu obecní studny na pozemku parc. č. 116/2 (předpokládané náklady akce 270 000 Kč, 
požadovaná neinvestiční dotace 162 000 Kč). V rámci dotačního titulu 2 - Prodejny bude podána 
žádost o poskytnutí dotace na podporu provozu místní prodejny 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 Programu obnovy venkova pro rok 
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2021 pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.  
 

6. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 1. 2021. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………… 

 
 

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


