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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 1/2022 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 19. 1. 2022  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří 
Renza 

 
Omluveni: Marek Kuta 
  
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 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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jaroslava 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Jaroslava Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/1/2022 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. Projednání návrhu na výběr vítězné firmy pro realizaci akce „Zpracování územního plánu 
obce Vidlatá Seč“ 

6. Projednání návrhu smlouvy s vítěznou firmou pro realizaci akce „Zpracování územního plánu 
obce Vidlatá Seč“ 

7. Různé 
8. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno. 
 

5. Projednání návrhu na výběr vítězné firmy pro realizaci akce „Zpracování územního plánu 
obce Vidlatá Seč“ 

Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pod názvem „Zpracování územního plánu obce Vidlatá Seč“. Starosta obce 
navrhl vzít na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnout o výběru nabídky, 
kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Dukelská 324, 562 
01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930, nabídková cena 217 875,00 Kč s DPH. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce 
„Zpracování územního plánu obce Vidlatá Seč“, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách 
a) bere na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek; 
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Ing. arch. Petr 
Kulda - TIPOS, Dukelská 324, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930, nabídková cena 217 875,00 Kč 
s DPH, který předložil nejnižší cenovou nabídku. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno. 
 

6. Projednání návrhu smlouvy s vítěznou firmou pro realizaci akce „Zpracování územního 
plánu obce Vidlatá Seč“ 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo pro realizaci akce „Zpracování územního 
plánu obce Vidlatá Seč“. Starosta obce navrhl uzavřít smlouvu s vítěznou firmou Ing. arch. Petr Kulda 
- TIPOS, Dukelská 324, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930, a to po uplynutí lhůty dané pro možné 
odvolání. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro realizaci akce „Zpracování 
územního plánu obce Vidlatá Seč“ s vítěznou firmou Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Dukelská 324, 562 
01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930, a to po uplynutí lhůty dané pro možné odvolání. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno. 
 

7. Různé 
a) Navýšení hodnoty věcných darů pro jubilanty 
Starosta obce navrhl navýšení hodnoty věcných darů pro jubilanty od 1. 1. 2022 - nákup dárkového 
balíčku v hodnotě 600 Kč a nákup květiny v hodnotě do 200 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje nákup věcných darů pro jubilanty od 1. 1. 2022 v hodnotě 



3 
 

600 Kč za dárkový balíček a do 200 Kč za květinu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno. 
 
b) Tříkrálová sbírka 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč 
konala dne 8. ledna 2022. Výnos ze dvou přenosných sbírkových pokladniček činil 27 252 Kč. Výnos ze 
sbírkové pokladničky umístěné v prodejně smíšeného zboží činil 398 Kč. Celkový výnos ze sbírkových 
pokladniček patřících pod Charitu Dolní Újezd a ze zaslaných příspěvků činil 390 310 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, která se 
v obci Vidlatá Seč konala dne 8. ledna 2022.  
 
c) Pardubický kraj - POV v roce 2022 - dotační titul 2 - Prodejny 
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 2 - Prodejny o poskytnutí dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží 
(požadovaná neinvestiční dotace 21 326 Kč). K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje podání žádosti v rámci Programu obnovy venkova pro rok 
2022 - dotačního titulu 2 - Prodejny o poskytnutí dotace na podporu místní prodejny Smíšeného 
zboží (požadovaná neinvestiční dotace 21 326 Kč). 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno. 
 

8. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:50 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20. 1. 2022. 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

   Jaroslav Renza   ……………………………………… 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………… 


