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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 3/2022 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 31. 3. 2022  

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Luboš Herold, Martin Kábrt, Marek Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza, Jiří Renza 
 
Omluveni: Jaromír Doležal 
  
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. 1/3/2022 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Martina Kábrta a 
pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/3/2022 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. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022 



2 
 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025 
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 až 2025 
9. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2021 
10. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o 

prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu 
11. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
12. Oblastní charita Polička - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
13. Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
14. Zdravotní klaun - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
15. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
16. Linka bezpečí - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
17. Letní putovní kino 
18. Různé 
19. Závěr 

 
Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 12 - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o 
dotaci z rozpočtu obce. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost 
o dotaci z rozpočtu obce, jako bod č. 12. Ostatní body budou posunuty. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh doplněného pořadu jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení pořadu jednání 
5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025 
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 až 2025 
9. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2021 
10. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o 

prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu 
11. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
12. Oblastní charita Polička - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
13. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
14. Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
15. Zdravotní klaun - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
17. Linka bezpečí - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
18. Letní putovní kino 
19. Různé 
20. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný pořad jednání. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno. 
 

5. Návrh rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022, který byl vyvěšen 
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na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 15. 3. 2022 do 31. 
3. 2022. Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 520 700 Kč, výdaje 
celkem 4 520 700 Kč, z toho provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů 140 000 Kč. 
Starosta obce navrhl rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022. Rozpočet ZŠ Vidlatá 
Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 520 700 Kč, výdaje celkem 4 520 700 Kč, z toho 
provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů 140 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno. 
 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 
2023 až 2025, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu 
sedmnácti dnů od 15. 3. 2022 do 31. 3. 2022. Starosta obce navrhl střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2023 až 
2025. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno. 
 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Obce Vidlatá Seč na rok 2022, který byl vyvěšen 
na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů od 15. 3. 2022 do 31. 
3. 2022. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 690 000 Kč, výdaje celkem 5 690 
000 Kč. Starosta obce navrhl rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2022 schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2022. Rozpočet Obce 
Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 690 000 Kč, výdaje celkem 5 690 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/3/2022 bylo schváleno. 
 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 až 2025 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vidlatá Seč na 
roky 2023 až 2025, který byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu 
sedmnácti dnů od 15. 3. 2022 do 31. 3. 2022. Starosta obce navrhl střednědobý výhled rozpočtu 
Obce Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025 schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky 2023 
až 2025. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/3/2022 bylo schváleno. 
 

9. Úhrada neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Morašice za rok 2021 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Obce Morašice o zaplacení poměrné části neinvestičních 
nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žáky Maxe Čechala a Chloe 
Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23. Náklady za rok 2021 vyčíslila Obec Morašice na 26 973,20 
Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o proplacení nákladů.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s proplacením nákladů na provoz Mateřské školy a Školní 
jídelny Morašice za žáky Maxe Čechala a Chloe Čechalovou, trvale bytem Vidlatá Seč 23, za rok 2021, 
a to ve výši 26 973,20 Kč.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

10. Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 - žádost TJ Vidlatá Seč o 
prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu 

Starosta obce seznámil přítomné s žádostí TJ Vidlatá Seč z.s. ze dne 10. 3. 2022 o prodloužení 
termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu v rámci smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2022 (žádost o prodloužení čerpání dotace). 
Důvodem podání žádosti je utlumení činnosti TJ Vidlatá Seč z.s. v letech 2020 a 2021 z důvodu 
pandemie koronaviru a nemožnost profinancování individuální neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků obce v letech 2020 a 2021. Starosta obce navrhl žádost schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje pro TJ Vidlatá Seč z.s. prodloužení termínu vyúčtování 
realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu v rámci smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2022 (prodloužení termínu čerpání dotace). Důvodem 
prodloužení termínu je utlumení činnosti TJ Vidlatá Seč z.s. v letech 2020 a 2021 z důvodu pandemie 
koronaviru a nemožnost profinancování individuální neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 
obce v letech 2020 a 2021. 
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 9/3/2022 bylo schváleno. 
 

11. Farní charita Dolní Újezd - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Farní charity Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní 
Újezd, IČ 49324357, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
ošetřovatelské a v případě potřeby i pečovatelské služby v obci - v roce 2021 ošetřovatelská služba u 
3 občanů a pečovatelská služba u 2 občanů. V rámci dotačního řízení Pardubického kraje je 
vyžadována finanční spoluúčast obcí na zajišťování pečovatelské služby. Po diskuzi navrhl starosta 
obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní charitě 
Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ 49324357, ve výši 5 000 Kč na zajištění 
provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a pečovatelské služby v obci. 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 10/3/2022 bylo schváleno. 
 

12. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 
01 Litomyšl, IČ 60102411, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování 
pečovatelské služby v obci - v roce 2021 byla poskytnuta pečovatelská služba jedné osobě, osobní 
asistence jedné osobě a sociálně terapeutické dílny dvěma osobám. Po diskuzi navrhl starosta obce 
hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní 
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charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 5 000 Kč na 
zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby v obci. Zastupitelstvo 
obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 11/3/2022 bylo schváleno. 
 

13. Oblastní charita Polička - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Oblastní charity Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička, IČ 
49325515, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 2 500 Kč. Důvodem žádosti je zajišťování služeb Občanské 
poradny, Otevřených dveří a Domácího hospice sv. Michaela. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 2 500 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní 
charitě Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička, IČ 49325515, ve výši 2 500 Kč na částečnou úhradu 
nákladů spojených s provozem služeb Občanské poradny, Otevřených dveří a Domácího hospice sv. 
Michaela. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

14. Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, Bor u Skutče 47, 
539 44 Proseč, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Důvodem žádosti je zajištění základního 
provozu a chodu stanice. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce ve výši 5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Záchranné 
stanice a ekocentra Pasíčka, Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč, ve výši 5 000 Kč na zajištění základního 
provozu a chodu stanice. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

15. Zdravotní klaun - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČ 
26547953, o dotaci z rozpočtu obce. Finanční dar je určen pro potřeby financování programů 
Zdravotní klaun, o.p.s., a to v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině. Po diskuzi navrhl 
starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zdravotní 
klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČ 26547953, ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen pro 
potřeby financování programů Zdravotní klaun, o.p.s., a to v souladu s posláním uvedeným 
v zakládací listině. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, o dotaci z rozpočtu obce. Finanční 
dar je určen na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 
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2022. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Asociaci 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 
47922281, ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen na činnost zabezpečující akce pro zdravotně 
postižené děti a mládež pořádané v roce 2022. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu 
obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

17. Linka bezpečí - žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 
61383198, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen na provoz dětské krizové 
linky, která je občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop. Po diskuzi navrhl starosta obce 
hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince 
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen na 
provoz dětské krizové linky, která je občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop. Zastupitelstvo 
obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

18. Letní putovní kino 
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Ing. Lubomíra Lukeše, Opočnice 196, 289 04 Opočnice,  o 
projednání možnosti konání kulturní akce „Letní putovní kino“. Po diskuzi navrhl starosta obce 
hlasovat o konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč. 
Výsledek hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

19. Různé 
a) Kontrolní a finanční výbor - zápis č. 1/2022 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 1/2022 kontrolního a 
finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy 
Vidlatá Seč za rok 2021 ze dne 22. 3. 2022 a navrhl zápis č. 1/2022 vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 1/2022 kontrolního a finančního výboru o 
provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 
2021. 
 
b) Informace o konání členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko 
Pan Jaroslav Renza, místostarosta obce, seznámil přítomné s průběhem členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko, která se konala dne 31. 3. 2022 v Poličce. Vzhledem k významné změně 
kalkulační položky elektrická energie schválila členská schůze navýšení ceny vodného od 1. 4. 2022 o 
3,50 Kč/m3 s DPH. Místostarosta 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 členské schůze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko, která se konala dne 31. 3. 2022 v Poličce. 
 

20. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 1. 4. 2022. 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………… 
 
 
Ověřovatelé:   Martin Kábrt   ……………………………………… 

 
 

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


