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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 7/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 16. 9. 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: 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 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. 1/7/2021 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. 2/7/2021 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. 21-65 - Rozpočtové 
opatření č. 4/2021 

6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-94 - Rozpočtové 
opatření č. 5/2021 

7. Textil Eco a.s. - sběr a vývoz šatstva, textilií a obuvi - pokračování spolupráce 
8. Veřejnoprávní smlouva č. 01/2021/MP - Městská policie Litomyšl 
9. Výběrové řízení na realizaci projektu „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“ 
10. Výběrové řízení na realizaci projektu „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“ 
11. Výběrové řízení na realizaci projektu „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“ 
12. Prodej pozemku 
13. Různé 
14. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/7/2021 bylo schváleno. 
 

5. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-65 - Rozpočtové 
opatření č. 4/2021 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4/2021 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-65, kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě 
ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, v aktuálním znění 
(příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové 
příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021) přiděleny finanční prostředky ve výši 49 281,64 Kč, a 
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-65.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/7/2021 bylo schváleno. 
 

6. Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-94 - Rozpočtové 
opatření č. 5/2021 

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5/2021 - Avízem Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-94, kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě 
rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF-21895/2021/1201-11 poskytnuty finanční prostředky na 
zajištění financování voleb v roce 2021 ve výši 31 000 Kč, a navrhl rozpočtové opatření schválit. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021 - Avízo Krajského úřadu 
Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-94.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/7/2021 bylo schváleno. 
 

7. Textil Eco a.s. - sběr a vývoz šatstva, textilií a obuvi - pokračování spolupráce 
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem, kterým se společnost Textil Eco a.s. obrátila na členy 
obecního zastupitelstva ve věci pokračování spolupráce při zajištění sběru a vývozu šatstva, textilií a 
obuvi. Tato služba byla zajišťována bezplatně. Společnost Textil Eco a.s. navrhuje další sběr, vývoz a 
zhodnocení výše uvedených složek komunálního odpadu zpoplatnit, a to částkou 1200 Kč ročně bez 
DPH za každou sběrnou nádobu umístěnou v obci. Starosta obce navrhl návrh schválit a informovat 
společnost Textil Eco a.s. o pokračování spolupráce K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje návrh Společnosti Textil Eco a.s., která navrhuje další sběr, 
vývoz a zhodnocení složek komunálního odpadu (šatstva, textilií a obuvi) zpoplatnit, a to částkou 
1200 Kč ročně bez DPH za každou sběrnou nádobu umístěnou v obci. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/7/2021 bylo schváleno. 
 

8. Veřejnoprávní smlouva č. 01/2021/MP - Městská policie Litomyšl 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Veřejnoprávní smlouvy č. 01/2021/MP (vzor 
veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto zápisu). Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie 
Litomyšl se touto smlouvou zavazuje, že městská policie bude na území obce Vidlatá Seč (obce, která 
obecní policii nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním 
zákonem. Starosta obce navrhl souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč konstatuje, že obec nezřídila obecní policii podle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obecní policii). Pro zajištění některých 
úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem souhlasí zastupitelstvo obce 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, na základě které bude tyto úkoly vykonávat 
Městská policie Litomyšl (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto zápisu). Zastupitelstvo obce 
Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/7/2021 bylo schváleno. 
 

9. Výběrové řízení na realizaci projektu „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“ 
Starosta obce seznámil přítomné s důvodovou zprávou Ukončení výběrového řízení na stavební práce 
pod názvem „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“. Starosta obce navrhl vzít na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnout o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
pod obchodním názvem Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, 
nabídková cena 2 848 813,95 Kč bez DPH, a schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Skanska 
a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, dle předloženého návrhu. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“ 
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Skanska a.s., 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, nabídková cena 2 848 813,95 Kč bez DPH; 
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 
- Karlín, IČ: 26271303, dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/7/2021 bylo schváleno. 
 

10. Výběrové řízení na realizaci projektu „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“ 
Starosta obce seznámil přítomné s důvodovou zprávou Ukončení výběrového řízení na stavební práce 
pod názvem „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“. Starosta obce navrhl vzít na vědomí zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek, rozhodnout o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním 
názvem Stavitelství Jokeš, spol. s r.o., Morašice 56, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, 
nabídková cena 1 067 266 Kč bez DPH, a schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Stavitelství 
Jokeš, spol. s r.o., Morašice 56, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, dle předloženého návrhu. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“ 
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Stavitelství 
Jokeš, spol. s r.o., Morašice 56, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, nabídková cena 1 067 266 
Kč bez DPH; 
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Stavitelství Jokeš, spol. s r.o., Morašice 56, 569 
51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/7/2021 bylo schváleno. 
 

11. Výběrové řízení na realizaci projektu „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“ 
Starosta obce seznámil přítomné s důvodovou zprávou Ukončení výběrového řízení na stavební práce 
pod názvem „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“. Starosta obce navrhl vzít na vědomí zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek, rozhodnout o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním 
názvem Český trávník s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, IČ: 28081722, nabídková cena 
2 854 098 Kč bez DPH, a schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Český trávník s.r.o., 
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, IČ: 28081722, dle předloženého návrhu. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“ 
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek; 
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Český trávník 
s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, IČ: 28081722, nabídková cena 2 854 098 Kč bez DPH; 
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Český trávník s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 28081722, dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/7/2021 bylo schváleno. 
 

12. Prodej pozemku 
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v době od 9. 8. 2021 do 25. 8. 2021 byl na úřední 
desce obce vyvěšen záměr prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 126/7 - ostatní 
plocha - ostatní komunikace o výměře 197 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Zájem o koupi pozemku projevil pan 
Milan Brokeš, trvalé bydliště B. Němcové 167, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Navržená kupní 
cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 197 m2 x 20 Kč = 3 940 Kč. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 
126/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 197 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2. 
Celková cena za pozemek je 197 m2 x 20 Kč = 3 940 Kč. Kupující pan Milan Brokeš, trvalé bydliště B. 
Němcové 167, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní 
smlouvu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/7/2021 bylo schváleno. 
 

13. Různé 
a) Výroční zpráva Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2020 - 2021  
Mgr. Věra Rejsová, ředitelka základní školy, seznámila přítomné s Výroční zprávou Základní školy 
Vidlatá Seč za školní rok 2020 - 2021. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní 
rok 2020 - 2021. 
 
b) 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 29. 6. 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 členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 
 
c) 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. 4. až 30. 6. 2021 a předala 
k využití (papír - 493 kg, plast - 1 030 kg, sklo - 1 038 kg, kovy - 557 kg, celkem - 3 118 kg). Výše 
odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 11 078,92. Ve stejném období bylo 
předáno ke zkompostování 22 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. 4. až 30. 6. 2021 a předala k využití. 
 

14. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:20 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 9. 2021. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Josef Nádvorník  ……………………………………… 

 
 

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


