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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 2/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 17. 3. 2021  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal, Jiří Renza 
 
Občané: Mgr. Věra Rejsová 
 

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 pět 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 - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/2/2021 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Marka 
Kutu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Marka Kutu. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/2/2021 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 
5. Darovací smlouva - mzdové náklady učitelky MŠ Jarošov 
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6. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2020 
7. TS Hlinsko - dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-52/2019 
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd 
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl 
10. Chotěnov - sociální byty 
11. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno. 
 

5. Darovací smlouva - mzdové náklady učitelky MŠ Jarošov 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Darovací smlouvy č. 1/2021. Předmětem daru je peněžní 
částka ve výši 79 800 Kč, kterou dárce Obec Vidlatá Seč daruje obdarovanému Obci Jarošov, aby 
obdarovaný poskytl tuto peněžní částku Mateřské škole Jarošov na mzdové náklady učitelky na 
období únor až srpen 2021. Starosta obce navrhl darovací smlouvu schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2021. Předmětem daru je peněžní 
částka ve výši 79 800 Kč, kterou dárce Obec Vidlatá Seč, IČ 00277550, daruje obdarovanému Obci 
Jarošov, IČ 00276766, aby obdarovaný poskytl tuto peněžní částku Mateřské škole Jarošov na 
mzdové náklady učitelky na období únor až srpen 2021. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno. 
 

6. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Obce Morašice o zaplacení poměrné části neinvestičních 
nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žáky Emu Hudečkovou, trvale bytem 
Vidlatá Seč 105, a Maxe Čechala a Chloe Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23. Náklady za rok 
2020 vyčíslila Obec Morašice na 33 547 Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o proplacení 
nákladů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s proplacením nákladů na provoz Mateřské školy a Školní 
jídelny Morašice za žáky Emu Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105, a Maxe Čechala a Chloe 
Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23, za rok 2020, a to ve výši 33 547 Kč.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

7. TS Hlinsko - dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-52/2019 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 3 ke smlouvě č. O-52/2019 na zajištění svozu, 
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 
382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. V dodatku je dopracován doplatek za zvýšenou rekultivační 
rezervu u SKO a mechanizmus vyúčtování zvýšené sazby poplatku za ukládání odpadu na skládce tak, 
jak bylo dohodnuto na Valné hromadě svazku obcí KSH dne 17. 12. 2020. Navýšení rekultivační 
rezervy, které představuje 9 Kč na poplatníka za rok, bude rozpuštěno do období duben až prosinec, 
to znamená, že v měsíční fakturaci se zvýší sazba za SKO o 1 Kč na poplatníka. Starosta obce navrhl 
dodatek č. 3 ke smlouvě schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-52/2019 na zajištění svozu, 
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, 
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 
382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. V dodatku je dopracován doplatek za zvýšenou rekultivační 
rezervu u SKO a mechanizmus vyúčtování zvýšené sazby poplatku za ukládání odpadu na skládce tak, 
jak bylo dohodnuto na Valné hromadě svazku obcí KSH dne 17. 12. 2020. 
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno. 
 

8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Myslivecký spolek Dolní Újezd 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 
471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč na zajištění činnosti 
mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy 
mysliveckých zařízení. 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 
Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve 
výši 5 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o 
zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu 
obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno. 
 

9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Český svaz včelařů Litomyšl 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Litomyšl, 
se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč. 
Důvodem žádosti je zajištění činnosti organizace v roce 2021. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému 
svazu včelařů, z.s., základní organizaci Litomyšl, se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 
62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce 2021. Zastupitelstvo obce Vidlatá 
Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno. 
 

10. Chotěnov - sociální byty 
Starosta obce seznámil přítomné s informací, že Obec Chotěnov dokončuje přestavbu bývalé 
hospody na pět sociálních bytů. Nájemníky mohou být lidé, kteří se ocitnou v nouzi nebo řeší nucený 
odchod od partnera či partnerky a jejich příjmy nejsou dostatečné na placení běžného nájmu. 
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o skutečnosti, že Obec Chotěnov 
dokončuje přestavbu bývalé hospody na pět sociálních bytů. Nájemníky mohou být lidé, kteří se 
ocitnou v nouzi nebo řeší nucený odchod od partnera či partnerky a jejich příjmy nejsou dostatečné 
na placení běžného nájmu. 
 

11. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
Starosta obce informoval přítomné, že o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začne v České republice sčítání 
lidu, domů a bytů. V první fázi, která potrvá do 9. 4. 2021, má každý možnost sečíst se online 
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prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se 
nesečte online, má zákonnou povinnost v období od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný 
sčítací formulář. Jeho distribuci budou mít na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Úkolem 
obecního úřadu bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní 
informovanost obyvatel obce o sčítání na území 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 sčítání lidu, domů a bytů, které 
proběhne v České republice v období od 27. 3. do 11. 5. 2021. 
 

12. Různé 
a) 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. 10. až 31. 12. 2020 a předala k využití. Výše odměny, 
kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 9 646,20 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. 10. až 31. 12. 2020 a předala k využití. 
 
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 18. 2. 2021 v obci Budislav. 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. 
 
a) Tříkrálová sbírka 2021 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč 
konala ve dnech od 4. do 24. ledna 2021. Kvůli pandemii se sbírka nemohla uskutečnit obvyklým 
způsobem, občané měli možnost přispívat do pokladniček umístěných v prodejně smíšeného zboží a 
v kanceláři obecního úřadu. Výnos ze dvou pokladniček činil 9 319 Kč. Celkový výnos pokladniček 
umístěných v sedmi obcích patřících pod Charitu Dolní Újezd byl 223 432 Kč. Příspěvek do „online“ 
kasičky k 15. 2. 2021 činil 47 000 Kč. 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 Tříkrálové sbírky 2021 v obci 
Vidlatá Seč. 
 

13. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 18. 3. 2021. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 
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   Marek Kuta   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 
 


