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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 9/2021 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 11. 2021  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal, Marek Kuta, Jiří 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 jsou přítomni čtyři zastupitelé, 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 - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/9/2021 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Josefa 
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Josefa Nádvorníka. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/9/2021 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. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 

6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

7. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 
kraje 

8. Různé 
9. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 8 - Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a 
odstranění komunálního odpadu. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a 
odstranění komunálního odpadu, jako bod č. 8. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/9/2021 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 9 - Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2022 - Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2022 - Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku, jako bod č. 9. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/9/2021 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 10 - Dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022. Ostatní body budou posunuty. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022, jako bod č. 10. Ostatní body 
budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/9/2021 bylo schváleno. 
 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 11 - Informace o konání valné hromady svazku obcí 
Komunální služby Hlinecko. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Informace o konání valné hromady svazku 
obcí Komunální služby Hlinecko, jako bod č. 11. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/9/2021 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
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3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
7. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 

kraje 
8. Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 
9. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

na rok 2022 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
10. Dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro 

rok 2022 
11. Informace o konání valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko 
12. Různé 
13. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/9/2021 bylo schváleno. 
 

5. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 1/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou č. 
1 tohoto zápisu. Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2021 vydat. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/9/2021 bylo schváleno. 
 

6. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 2/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh obecně závazné vyhlášky je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Starosta obce navrhl Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 
2/2021 vydat. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/9/2021 bylo schváleno. 
 

7. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického 
kraje 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční 
finanční podpory z rozpočtových prostředků Pardubického kraje podle Podpory hospodaření v lesích - 
těžbu kůrovcových stromů, schválených usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/423/19. 
Finanční podpora na realizaci akce se poskytuje ve výši 6 778 Kč. Starosta obce navrhl souhlasit 
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s uzavřením smlouvy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/9/2021 bylo schváleno. 
 

8. Smlouva o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu č. O-52/2022. 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. Nabytím účinnosti této smlouvy (dne 1. 1. 2022) se ruší dosavadní smluvní ujednání 
týkající se zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Starosta obce navrhl 
smlouvu č. O-52/2022 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 
komunálního odpadu č. O-52/2022. 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. Nabytím účinnosti této smlouvy (dne 1. 1. 2022) se ruší dosavadní smluvní ujednání 
týkající se zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/9/2021 bylo schváleno. 
 

9. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova na rok 2022 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - 
Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (DT 117d8210H). 
V minulém roce byla v tomto dotačním titulu podána žádost o poskytnutí dotace na vybudování 
zázemí areálu hřiště ve Vidlaté Seči na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč. Poskytnutí 
dotace na rok 2021 nebylo schváleno. V plánu bylo podat žádost o poskytnutí dotace na výše 
uvedenou akci i na rok 2022. Vzhledem k tomu, že se změnily podmínky tohoto dotačního titulu 
(dotace až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů je poskytována pouze na herní 
prvky dětského hřiště, na vybudování zázemí a sociálního zařízení maximálně do výše 40 % 
z celkových uznatelných nákladů), navrhl starosta obce žádost o dotaci na rok 2022 nepodávat. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nepodání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování zázemí 
areálu hřiště ve Vidlaté Seči na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu 
pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku (DT 117d8210H) na rok 2022. 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 12/9/2021 bylo schváleno. 
 

10. Dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 
pro rok 2022 

a) Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022, dotační titul 1 - Obnova, údržba 
a pořízení obecního majetku v užívání obce. Starosta obce navrhl podat žádost o poskytnutí dotace 
na doplnění dětského hřiště u základní školy na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč o nové 
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herní prvky. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na doplnění dětského 
hřiště u základní školy na části pozemku parc. č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč o nové herní prvky v rámci 
Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 (Dotační titul 1 - Obnova, údržba a 
pořízení obecního majetku v užívání obce). 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 13/9/2021 bylo schváleno. 
 
b) Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022, dotační titul 2 - Prodejny. 
Starosta obce navrhl podat žádost o poskytnutí dotace na provoz prodejny smíšeného zboží čp. 110. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz prodejny 
smíšeného zboží čp. 110 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 
(Dotační titul 2 - Prodejny). 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 14/9/2021 bylo schváleno. 
 
c) Starosta obce seznámil přítomné s informací, že Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka 
bude žádat Pardubický kraj o dotaci v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022 (Dotační titul 3 - 
Projekty venkovských mikroregionů). Starosta obce navrhl, aby Obec Vidlatá Seč požádala o 
poskytnutí dotace na vybudování zpevněné plochy (zámková dlažba) o rozměrech cca 7 x 13 m na 
pozemku parc. č. 126/10. Zpevněná plocha bude sloužit k pořádání akcí u obecního úřadu, plocha 
bude zastřešena stanem, který už obec vlastní, do budoucna se počítá s vybudování pevného 
zastřešení. Rozpočet projektu je 120 000 Kč včetně DPH. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování 
zpevněné plochy (zámková dlažba) o rozměrech cca 7 x 13 m na pozemku parc. č. 126/10. Zpevněná 
plocha bude sloužit k pořádání akcí u obecního úřadu, plocha bude zastřešena stanem, který už obec 
vlastní, do budoucna se počítá s vybudování pevného zastřešení. Rozpočet projektu je 120 000 Kč 
včetně DPH. Žádost bude součástí žádosti Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka o dotaci 
v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 (Dotační titul 3 - Projekty 
venkovských mikroregionů). 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 15/9/2021 bylo schváleno. 
 

11. 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 24. 11. 2021 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. 
 

12. Různé 
a) 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 11. 11. 2021 v obci Horní Újezd. Starosta obce navrhl vzít 
výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu valného shromáždění svazku 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 
 
b) Svoz komunálního odpadu na přelomu roku 
Starosta obce seznámil přítomné s organizací svozu komunálního odpadu na přelomu roku. Poslední 
svoz v roce 2021 proběhne v pátek 24. prosince, první svoz v roce 2022 proběhne v pátek 7. ledna. 
Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o organizaci svozu komunálního odpadu 
na přelomu roku. 
 
c) Tříkrálová sbírka v roce 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o předpokládaném průběhu Tříkrálové sbírky v roce 
2022. Pokud to situace ohledně šíření nemoci covid-19 dovolí, proběhne Tříkrálová sbírka tradičním 
způsobem v sobotu 8. ledna 2022 za dodržení potřebných hygienických podmínek, doplněná o 
statické kasičky zejména v obchodech a kostelích, které by zde byly umístěny až do 16. 1. 2022. 
V případě že situace bude této variantě nepříznivá, proběhne Tříkrálová sbírka stejně jako v roce 
2021 pouze umístěním statických kasiček na dohodnutých místech. O těchto místech bude veřejnost 
informována pomocí rozhlasu, letáků a webových stránek. U obou variant bude souběžně možné 
přispívat bezhotovostně (v termínu do 31. ledna 2022) na tříkrálový účet 66008822/0800  
s variabilním symbolem 777955002, který je přidělen přímo pro Charitu Dolní Újezd. Další možností je 
online koleda (během celého roku 2022) na webu www.trikralovasbirka.cz. Záměr na využití 
případného výnosu je opět nákup dalšího automobilu do pečovatelské služby. Starosta obce navrhl 
vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o předpokládaném průběhu Tříkrálové 
sbírky v roce 2022. 
 
d) 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. 7. až 30. 9. 2021 a předala k využití. Výše odměny, kterou 
obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 13 484,32 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. 7. až 30. 9. 2021 a předala k využití. 
 
e) Mobilní Rozhlas - zavádění služby 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o zavádění služby Mobilní Rozhlas. K dnešnímu dni je 
zaregistrováno 47 kontaktů. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o zavádění služby Mobilní Rozhlas. 
 
f) Pardubický kraj - POV v roce 2022 - dotační titul 1 - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku 
v užívání obce 
Starosta obce seznámil přítomné se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022 a navrhl podat žádost v rámci 
dotačního titulu 1 - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce o poskytnutí dotace 
na doplnění nových herních prvků na dětské hřiště u ZŠ (předpokládané náklady akce 250 000 Kč, 
požadovaná investiční dotace 125 000 Kč). K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti v rámci Programu obnovy venkova pro rok 
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2022 - dotačního titulu 1 - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce o poskytnutí 
dotace na doplnění nových herních prvků na dětské hřiště u ZŠ (předpokládané náklady akce 250 000 
Kč, požadovaná investiční dotace 125 000 Kč). 
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 16/9/2021 bylo schváleno. 
 

13. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 2. 12. 2021. 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

   Josef Nádvorník  ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


