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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 5/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 24. 6. 2021  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaroslav Renza 
  
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 Josef Nádvorník, zastupitel, 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. 1/5/2021 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana 
Martina Kábrta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala 
a pana Martina Kábrta. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/5/2021 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. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
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6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2020 
12. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - ev. č. OŽPZ/21/72114 
13. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - ev. č. OŽPZ/21/72328 
14. Prodej a nákup pozemků 
15. Řád veřejného pohřebiště 
16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - žádost o finanční dar 
17. Mobilní Rozhlas 
18. Různé 
19. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 18 - Smlouva o zřízení věcného břemene - 
služebnosti. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Smlouva o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, jako bod č. 18. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/5/2021 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 19 - Žádost Hospice Anežky České o finanční pomoc. 
Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost Hospice Anežky České o finanční 
pomoc, jako bod č. 19. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 20 - Žádost o poskytnutí programové účelové dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2021. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Žádost o poskytnutí programové účelové 
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2021, jako bod č. 20. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/5/2021 bylo schváleno. 
 
Doplněný pořad jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
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10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2020 
12. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - ev. č. OŽPZ/21/72114 
13. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - ev. č. OŽPZ/21/72328 
14. Prodej a nákup pozemků 
15. Řád veřejného pohřebiště 
16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - žádost o finanční dar 
17. Mobilní Rozhlas 
18. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
19. Žádost Hospice Anežky České o finanční pomoc 
20. Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na 
rok 2021 

21. Různé 
22. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/5/2021 bylo schváleno. 
 

5. Účetní závěrka Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Vidlatá Seč za rok 2020 a navrhl účetní 
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2020. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/5/2021 bylo schváleno. 
 

6. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 a navrhl 
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/5/2021 bylo schváleno. 
 

7. Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Obce Vidlatá Seč za rok 2020 ve výši 
1 924 511,09 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2020 ve výši 
1 924 511,09 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/5/2021 bylo schváleno. 
 

8. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
ve výši 39 437,21 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 
ve výši 39 437,21 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/5/2021 bylo schváleno. 
 

9. Návrh závěrečného účtu Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Vidlatá Seč za rok 2020, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 8. 6. 2021 
do 24. 6. 2021, a navrhl schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2020 a to bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/5/2021 bylo schváleno. 
 

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vidlatá Seč za rok 2020 
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce 
Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 4. června 2021. Při přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2020, které provedl na žádost obce Odbor finanční Krajského úřadu Pardubického kraje, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 4. června 2021. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/5/2021 bylo schváleno. 
 

11. Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2020 
Pan Martin Kábrt, předseda inventarizační komise, seznámil přítomné se Zprávou o provedené 
inventarizaci ke dni 31. 12. 2020 v organizaci Obec Vidlatá Seč, prováděné ve dnech 31. 12. 2020 až 
24. 1. 2021. Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 
2020. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/5/2021 bylo schváleno. 
 

12. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova - ev. č. OŽPZ/21/72114 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova ev. č. OŽPZ/21/72114. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava obecní studny“. Dotace se poskytuje 
ve výši 60 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2021, maximálně však ve výši 
110 000 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/21/72114. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
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Usnesení č. 14/5/2021 bylo schváleno. 
 

13. 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/21/72328. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora místní prodejny Smíšeného zboží“. 
Dotace se poskytuje ve výši 39 774 Kč na provozní náklady za rok 2020. 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/21/72328. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 15/5/2021 bylo schváleno. 
 

14. Prodej a nákup pozemků 
a) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem koupit pozemek parc. č. 661/2 - ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemku je pan Rostislav Dušek, 
Vidlatá Seč 119, 570 01 Litomyšl. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 164-08/2011 
zhotovitele Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, Ing. Z. Dočkal, Ing. M. Dočkalová, ze 
dne 2. 9. 2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 1151/2011 dne 8. 9. 2011. 
Na pozemku se nachází obecní komunikace. Starosta obce zároveň seznámil přítomné se záměrem 
koupit výše uvedený pozemek za cenu 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 41 m2 x 20 Kč = 820 Kč. 
Starosta obce navrhl koupi pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje koupi pozemku parc. č. 661/2 - ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 41 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemku je pan Rostislav Dušek, Vidlatá 
Seč 119, 570 01 Litomyšl. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 164-08/2011 zhotovitele 
Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, Ing. Z. Dočkal, Ing. M. Dočkalová, ze dne 2. 9. 
2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 1151/2011 dne 8. 9. 2011. Na 
pozemku se nachází obecní komunikace. Cena za koupi pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2. 
Celková cena za pozemek je 41 m2 x 20 Kč = 820 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 16/5/2021 bylo schváleno. 
 
b) Starosta obce seznámil přítomné se záměrem koupit pozemek parc. č. 661/3 - ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 59 m2 v k. ú. Vidlatá Seč a pozemek parc. č. 661/4 - ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemků je pan Milan Brokeš, B. 
Němcové 167, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 
164-08/2011 zhotovitele Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, Ing. Z. Dočkal, Ing. M. 
Dočkalová, ze dne 2. 9. 2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 1151/2011 
dne 8. 9. 2011. Na pozemcích se nachází obecní komunikace. Starosta obce zároveň seznámil 
přítomné se záměrem koupit výše uvedené pozemky za cenu 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 
64 m2 x 20 Kč = 1 280 Kč. Starosta obce navrhl koupi pozemků schválit. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje koupi pozemku parc. č. 661/3 - ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 59 m2 v k. ú. Vidlatá Seč a pozemku parc. č. 661/4 - ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemků je pan Milan Brokeš, B. Němcové 
167, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 164-
08/2011 zhotovitele Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, Ing. Z. Dočkal, Ing. M. 
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Dočkalová, ze dne 2. 9. 2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 1151/2011 
dne 8. 9. 2011. Na pozemcích se nachází obecní komunikace. Cena za koupi pozemků byla stanovena 
na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 64 m2 x 20 Kč = 1 280 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 17/5/2021 bylo schváleno. 
 
c) Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Milana Brokeše, B. Němcové 167, Litomyšl - 
Město, 570 01 Litomyšl, o odkoupení pozemku parc. č. 126/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace o 
výměře 197 m2 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. Starosta obce navrhl záměr prodeje pozemku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vyhlášení záměru prodat pozemek parc. č. 126/7 - ostatní 
plocha - ostatní komunikace o výměře 197 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá 
Seč. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2.   
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 18/5/2021 bylo schváleno. 
 

15. Řád veřejného pohřebiště 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Řádu veřejného pohřebiště obce Vidlatá Seč a zároveň 
přítomné informoval, že dne 3. 6. 2021 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, 
oddělení územního plánování, souhlas ke změnám řádu veřejného pohřebiště. Starosta obce navrhl 
řád veřejného pohřebiště schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Vidlatá Seč s účinností od 1. 
8. 2021. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 19/5/2021 bylo schváleno. 
 

16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - žádost o finanční dar 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 76 01 Prostějov, IČ: 47922281, o poskytnutí finančního daru na letní 
pobytové akce. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 
ve výši 3 000 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, Barákova 23, 76 01 Prostějov, IČ: 
47922281, ve výši 3 000 Kč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření 
darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

17. Mobilní Rozhlas 
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou firmy MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 
00 Brno, IČ 29198950, na poskytování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS. Po 
diskuzi navrhl starosta obce vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o nabídce firmy MUNIPOLIS s.r.o., 
Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČ 29198950, na poskytování služeb komunikačního 
ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS. 
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18. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-
2020590/VB/2, Vidlatá Seč, čp. 2 - kNN, NN. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 
86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550, jako „Povinná“, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, jako „Oprávněná“. Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene k dotčeným nemovitostem ve prospěch „Oprávněné“. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-
2020590/VB/2, Vidlatá Seč, čp. 2 - kNN, NN. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 20/5/2021 bylo schváleno. 
 

19. Žádost Hospice Anežky České o finanční pomoc 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Oblastní charity Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, IČ: 48623814, o poskytnutí finančního daru na náklady spojené s provozem a 
rozvojem služeb Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České. Po diskuzi navrhl starosta 
obce hlasovat o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Oblastní charitě 
Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814, ve výši 3 000 Kč. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

20. Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na 
rok 2021 

Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu 
Pardubického na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce na rok 2021. V rámci tohoto dotačního titulu byla podána žádost o poskytnutí dotace na 
pořízení věcných prostředků požární ochrany (zásahové oděvy, přilby, kukly, zásahové rukavice) 
v celkové pořizovací ceně 65 804 Kč, z toho dotace 46 061 Kč (70 %). Starosta obce navrhl vzít výše 
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o programové účelové dotaci z rozpočtu 
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce na rok 2021. 
 

21. Různé 
a) 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 3. 6. 2021 v obci Chotovice. 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. 
b) Mikroregion Litomyšlsko - informační tabule 
Starosta obce seznámil přítomné s informací Mikroregionu Litomyšlsko, že připravuje obnovu 
informačních tabulí, které jsou umístěny v 16 obcích mikroregionu. Zároveň bude možnost umístit 
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tyto informační tabule i do ostatních obcí mikroregionu. Starosta obce navrhl projevit zájem o 
umístění informační tabule Mikroregionu Litomyšlsko i do obce Vidlatá Seč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o obnově informačních tabulí 
Mikroregionu Litomyšlsko a doporučuje projevit zájem o umístění této informační tabule i do obce 
Vidlatá Seč. 
 
c) Škola místních samospráv - online kurz 
Starosta obce seznámil přítomné s možností absolvovat online kurz Škola místních samospráv. Kurz je 
určen starostům, místostarostům, zastupitelům a zaměstnancům obcí I. typu. Kurz je bezplatný 
v délce 24 hodin, které jsou rozděleny do 4 vzdělávacích dnů. 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 absolvovat online kurz Škola 
místních samospráv. 
  

22. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 25. 6. 2021. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Jaromír Doležal   ……………………………………… 

 
 

   Martin Kábrt   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


