Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 31. 3. 2021
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:

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 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. 1/3/2021 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana
Jaroslava Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala
a pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/3/2021 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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024
Zadání územního plánu Vidlatá Seč
Prodej pozemku
Různé
Závěr

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Výběrové řízení na pořízení nového dopravního
automobilu pro jednotku SDH. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Výběrové řízení na pořízení nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH, jako bod č. 11. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Výběrové řízení na pořízení lanové dráhy.
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Výběrové řízení na pořízení lanové dráhy,
jako bod č. 12. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/3/2021 bylo schváleno.
Navržený pořad jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021
6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2022 a 2023
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024
9. Zadání územního plánu Vidlatá Seč
10. Prodej pozemku
11. Výběrové řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH
12. Výběrové řízení na pořízení lanové dráhy
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. 5/3/2021 bylo schváleno.
5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021, který byl vyvěšen
na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu dvaceti dnů od 12. 3. 2021 do 31. 3.
2021. Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 540 000 Kč, výdaje celkem
4 540 000 Kč, z toho provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů 150 000 Kč. Starosta
obce navrhl Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
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protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021. Rozpočet ZŠ Vidlatá
Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 540 000 Kč, výdaje celkem 4 540 000 Kč, z toho
provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů 150 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/3/2021 bylo schváleno.
6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2022 a 2023
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky
2022 a 2023, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu
dvaceti dnů od 12. 3. 2021 do 31. 3. 2021. Starosta obce navrhl Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Vidlatá Seč na roky 2022 a 2023 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2022 a
2023.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/3/2021 bylo schváleno.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu Obce Vidlatá Seč na rok 2021, který byl
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 12. 3.
2021 do 31. 3. 2021. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 540 000 Kč, výdaje
celkem 5 540 000 Kč. Starosta obce navrhl Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2021 schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2021. Rozpočet Obce
Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 540 000 Kč, výdaje celkem 5 540 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/3/2021 bylo schváleno.
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vidlatá Seč na
roky 2022 až 2024, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu
sedmnácti dnů od 15. 3. 2021 do 31. 3. 2021. Starosta obce navrhl Střednědobý výhled rozpočtu
Obce Vidlatá Seč na roky 2022 až 2024 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky
2022 až 2024.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/3/2021 bylo schváleno.
9. Zadání územního plánu Vidlatá Seč
Starosta obce seznámil přítomné s Návrhem zadání územního plánu Vidlatá Seč, který byl po dobu
třiceti dvou dnů od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 spolu s veřejnou vyhláškou Oznámení o projednání
návrhu zadání územního plánu Vidlatá Seč vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce
obce. Starosta obce navrhl Zadání územního plánu Vidlatá Seč schválit. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona,
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projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona Zadání územního
plánu Vidlatá Seč v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 10/3/2021 bylo schváleno.
10. Prodej pozemku
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 12. 3. 2021 do 29. 3. 2021 byl na úřední
desce obce vyvěšen záměr prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/2 - ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Zájem o koupi pozemku projevil pan
Petr Kuchta, trvalé bydliště Vidlatá Seč 11. Navržená kupní cena 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 prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č.
190/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2.
Celková cena za pozemek je 18 m2 x 20 Kč = 360 Kč. Kupující pan Petr Kuchta, trvalé bydliště Vidlatá
Seč 11. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/3/2021 bylo schváleno.
11. Veřejná zakázka - pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH
a) Starosta obce seznámil přítomné s průběhem otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu „Obec Vidlatá Seč - pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH“, které proběhlo dne 26. 3. 2021. Ze tří oslovených firem (EMBEFOR s.r.o, HOLOMÝ
s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.) podala nabídku pouze firma EMBEFOR s.r.o., Korunní
2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ 06138900, nabídková cena 1 228 879 Kč bez DPH
(1 486 943,59 Kč včetně DPH). Hodnocení nabídky bylo povedeno na základě nabídkové ceny bez
DPH. Hodnotící komise doporučila zadavateli na základě provedeného vyhodnocení nabídek vybrat
jako nejvhodnější nabídku firmy EMBEFOR s.r.o. a následně s ní uzavřít smlouvu o dílo. Oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky bylo osloveným firmám odesláno dne 30. 3. 2021 prostřednictvím
elektronické pošty. 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 otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Obec Vidlatá Seč - pořízení nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH“.
b) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je koupě zboží nový dopravní automobil v provedení DA L1Z. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč
86, 570 01 Litomyšl (kupující) a společnost EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 Vinohrady, IČ 06138900. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 228 879 Kč bez
DPH (1 486 943,59 Kč včetně DPH). Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit s tím, že rozdíl mezi
celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací MV - GŘ HZS ČR v rámci dotačního programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - výzva JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu“ bude dofinancován do plné výše z vlastních zdrojů. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo na nákup nového dopravního automobilu
v provedení DA L1Z. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ
00277550 (kupující) a společnost EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ
06138900. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 228 879 Kč bez DPH
(1 486 943,59 Kč včetně DPH). Rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací MV
- GŘ HZS ČR v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí - výzva JSDH_V2_2021 - Pořízení nového dopravního automobilu“ bude
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dofinancován do plné výše z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít výše
uvedenou Smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12/3/2021 bylo schváleno.
12. Veřejná zakázka - lanová dráha
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkami, které Obec Vidlatá Seč obdržela na dodávku akce:
Lanová dráha - veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč.
Nabídka č. 1 - Bonita Group Service s.r.o.
Nabídka č. 2 - TR Antoš s.r.o.
Nabídka č. 3 - NAVI - SPORT CZ, s.r.o.

160 790,85 Kč včetně DPH
166 636,36 Kč včetně DPH
181 790,40 Kč včetně DPH

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Starosta obce navrhl vybrat
jako nejvhodnější nabídku č. 1 - Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795,
nabídková cena 160 790,85 Kč včetně DPH. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje jako nejvhodnější nabídku na dodávku akce: „Lanová dráha
- veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč“ nabídku č. 1, kterou podala společnost Bonita Group Service
s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795, nabídková cena 160 790,85 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k potvrzení objednávky.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 13/3/2021 bylo schváleno.
13. Různé
a) Kontrolní a finanční výbor - zápis č. 1/2021
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem č. 1/2021 kontrolního a finančního výboru o provedené
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 ze dne 25.
3. 2021 a navrhl zápis č. 1/2021 vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 1/2021 kontrolního a finančního výboru o
provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok
2020.
14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:20 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 4. 2021.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Jaromír Doležal

………………………………………

Jaroslav Renza

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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