Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 2/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 4. 2. 2022
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč
Přítomni:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Martin Kábrt, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza

Omluveni:

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 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. 1/2/2022 bylo schváleno.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana Josefa
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala
a pana Josefa Nádvorníka.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/2/2022 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
5. Projednání návrhu Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě budoucí o realizaci
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přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
6. Parkování vozidel u prodejny Smíšeného zboží
7. Různé
8. Závěr
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 6 - Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucích
smluv a připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) č. 22_SOBS01_4121911050. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Projednání návrhu smlouvy o uzavření
budoucích smluv a připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOBS01_4121911050, jako bod č. 6. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.
Návrh doplněného pořadu jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení pořadu jednání
5. Projednání návrhu Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
6. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucích smluv a připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOBS01_4121911050
7. Parkování vozidel u prodejny Smíšeného zboží
8. Různé
9. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno.
5. Projednání návrhu Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Předmětem smlouvy
je přeložka stávajícího venkovního vedení AES na pozemku parc. č. 7 v katastrálním území Vidlatá
Seč. Stávající venkovní vedení AES bude od podpěrného bodu č. 133G demontováno a nahrazeno
zemním kabelovým vedením v délce trasy cca 160 m včetně přepojení čp. 1. Do nově budovaného
kabelového vedení budou jako vlastní investice ČEZd nasmyčkovány přípojkové a rozpojovací pilíře
pro připojení lokality nových odběrných míst (stavební parcely v lokalitě „U Kovářů“). Na přeložky
dalších zařízení umístěných na podpěrných bodech ČEZd si Obec Vidlatá Seč zajistí vlastní
projektovou dokumentaci a vlastní realizaci. Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení
distribuční soustavy hrazených Obcí Vidlatá Seč činí cca 757 000 Kč (projektová dokumentace a
správní poplatky ve výši 102 000 Kč, věcná břemena ve výši 33 000 Kč, technická realizace ve výši
622 000 Kč). Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem. Starosta obce navrhl smlouvu
s provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČ: 24729035) uzavřít. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno.
6. Projednání návrhu Smlouvy o uzavření budoucích smluv a připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOBS01_4121911050
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o uzavření budoucích smluv a připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
22_SOBS01_4121911050. Předmětem smlouvy je připojení budoucích odběrných elektrických
zařízení vybudovaných na stavebních parcelách v lokalitě „U Kovářů“. Obec Vidlatá Seč je povinna
zaplatit provozovateli distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČ: 24729035) částku 141 750 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením odběrných elektrických zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním
předpisem. Starosta obce navrhl smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy uzavřít. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv a připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.
22_SOBS01_4121911050. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.
6. Parkování vozidel u prodejny Smíšeného zboží
Starosta obce seznámil přítomné se stavem parkování vozidel u prodejny Smíšeného zboží. Po
vzájemné diskuzi navrhl starosta obce vymezit parkovací místa v zadní části asfaltové plochy, která se
nachází u rampy prodejny, a to pouze v jedné řadě. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje vymezení parkovacích míst pro vozidla v zadní části
asfaltové plochy, která se nachází u rampy prodejny Smíšeného zboží, a to pouze v jedné řadě.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno.
7. Různé
a) 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 od 1. 9. do 31. 12. 2021 a předala
k využití. Výše odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. je 11 301,06 Kč. Starosta
obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období od 1. 9. do 31. 12.
2021 a předala k využití.
b) Územní plán obce - informace pro případnou změnu využití parcel
Starosta obce seznámil přítomné s informací o průběhu zpracování nového územního plánu obce a
s textem dopisu, který bude informovat občany o případné možné změně využití jejich parcel.
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 zpracování nového územního
plánu obce včetně textu dopisu, který bude informovat občany o případné možné změně využití
jejich parcel.
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c) Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ:
67775845, o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Po diskuzi navrhl
starosta obce hlasovat o připojení se obce Vidlatá Seč k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022 na budově obecního úřadu.
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - 4, zdrželi se - 0
Usnesení nebylo schváleno.
d) Přejmenování autobusových zastávek na území Pardubického kraje
Starosta obce seznámil přítomné se snahou dopravního úřadu Pardubického kraje, aby autobusové
zastávky byly do budoucna pojmenovány z hlediska pravopisného, katastrálního a místního správně.
Dopravní úřad navrhl přejmenovat autobusovou zastávku Vidlatá Seč,,náves na Vidlatá Seč,,hasičská
zbrojnice a autobusovou zastávku Vidlatá Seč,,ZD nechat bez přejmenování. Po diskuzi navrhl
starosta obce hlasovat o ponechání názvu autobusové zastávky Vidlatá Seč,,náves. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč neschvaluje přejmenování autobusové zastávky Vidlatá Seč,,náves na
Vidlatá Seč,,požární zbrojnice a požaduje ponechat název autobusové zastávky Vidlatá Seč,,náves.
Zároveň pověřuje starostu obce k předání tohoto usnesení dopravnímu úřadu Pardubického kraje.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno.
8. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:30 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 2. 2022.

Zapisovatel:

Luboš Herold

………………………………………

Ověřovatelé:

Jaromír Doležal

………………………………………

Josef Nádvorník

………………………………………

Luboš Herold

………………………………………

Starosta:
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