Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 3/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 31. 3. 2016
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Hosté:

Luboš Herold, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza, Jiří Renza
Jaromír Doležal, Marek Kuta, Josef Nádvorník
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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 a ostatní přítomné, 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 Oldřich Kuta, místostarosta obce, doporučil zapisovatelem zapisu pro dnešní zasedání pana
Luboše Herolda, starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje zapisovatelem
Herolda.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 1/3/2016 bylo schváleno.
3.

Určení ověřovatelů

zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše

zápisu

Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a pana Jaroslava
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Oldřicha Kutu a
pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 2/3/2016 bylo schváleno.
4.

Schválení programu zasedání

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Návrh
1.
2.
3.
4.
5.
6.

programu zasedání:
Zahájení zasedání
Určení zapisovatele zápisu
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Závěrečný účet obce za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
Účetní závěrka obce za rok 2015
Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Hospodářský výsledek obce za rok 2015
Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2016
Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2016
Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2016
Zápis Č. 1 kontrolního a finančního výboru
Různé
Závěr

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod Č. 13 - Oprava místní komunikace k Č. p. 122 - cenové
nabídky. Ostatní body budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Oprava místní komunikace
cenové nabídky, jako bod Č. 13. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 3/3/2016 bylo schváleno.

k Č. p. 122 -

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod Č. 14 - Oprava nádrže - cenové nabídky. Ostatní body
budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Oprava nádrže - cenové nabídky, jako bod Č.
14. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 4/3/2016 bylo schváleno.
Návrh doplněného programu zasedání:
l. Zahájení zasedání
2.
3.
4.
5.

Určení zapisovatele zápisu
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Závěrečný účet obce za rok 2015

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
Účetní závěrka obce za rok 2015
Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Hospodářský výsledek obce za rok 2015
Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Oprava místní komunikace k Č. p. 122 - cenové nabídky
Oprava nádrže - cenové nabídky
Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2016
Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2016
Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2016
Zápis Č. 1 kontrolního a finančního výboru
Různé
Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání.
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Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 5/3/2016 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Vidlatá Seč za rok 2015, který byl
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů, a navrhl
schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2015 a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 6/3/2016 bylo schváleno.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce
Vidlatá Seč IČD: 277 550, které se uskutečnilo dne 19. ledna 2016. Při přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, které provedl na žádost obce Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
obce Vidlatá Seč IČD: 277 550, které se uskutečnilo dne 19. ledna 2016.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 7/3/2016 bylo schváleno.

hospodaření

za rok 2015

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Rozpočtu obce Vidlatá Seč na rok 2016, který byl
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu sedmnácti dnů. Rozpočet
obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 3900 000 Kč, výdaje celkem 3900000 Kč. Starosta
obce navrhl schválit rozpočet obce na rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 8/3/2016 bylo schváleno.
8. Výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2015.
Starosta obce navrhl schválit výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje výsledek inventarizace
2015.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 9/3/2016 bylo schváleno.

majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12.

9. Účetní závěrka obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou obce Vidlatá Seč za rok 2015 a navrhl účetní
závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku obce Vidlatá Seč za rok 2015.
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Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 10/3/2016 bylo schváleno.
10. Účetní závěrka Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s účetní závěrkou Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015 a navrhl
účetní závěrku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 11/3/2016 bylo schváleno.
11. Hospodářský výsledek obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem obce Vidlatá Seč za rok 2015 ve výši
1439368,85 Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek obce Vidlatá Seč ve výši 1439 368,85
Kč za rok 2015.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno.
12. Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015
ve výši O Kč a navrhl hospodářský výsledek schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč ve výši O Kč
za rok 2015.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 13/3/2016 bylo schváleno.
13. Oprava místní komunikace k
p. 122 - cenové nabídky
Starosta obce seznámil přítomné
s doručenými
cenovými nabídkami
komunikace k č. p. 122:
č.

na akci

Oprava

místní

Cenová nabídka č. 1 - STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03
Hradec Králové, IČ 60838744, cena bez DPH 276 612,90 Kč
Cenová nabídka č. 2 - Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chod ov, IČ 26271303, cena bez
DPH 256 039,25 Kč
Po diskuzi navrhl hlasovat o schválení cenové nabídky č. 2, nabídky s nejnižší cenou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku č. 2 na provedení opravy místní
komunikace k č. p. 122, kterou předložila společnost Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ 26271303, cena bez DPH 256039,25 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 14/3/2016 bylo schváleno.
14. Oprava nádrže - cenové nabídky
Starosta obce seznámil přítomné s doručenými

cenovými nabídkami na akci Oprava nádrže ve Vidlaté
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Seči:
Cenová nabídka Č. 1 - AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741,
cena bez DPH 497 543,20 Kč
Cenová nabídka Č. 2 - LTM Litomyšl, spol. s
DPH 397 215,00 Kč

r.o., Kornice 53, 57001 Litomyšl, IČ 47451742, cena bez

Cenová nabídka Č. 3 - POPR spol. s r.o., Vážní 848, 503 41 Hradec Králové, IČ 46509283, cena bez DPH
462 949,50 Kč
Po diskuzi navrhl hlasovat o schválení cenové nabídky Č. 2, nabídky s nejnižší cenou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje cenovou nabídku Č. 2 na provedení opravy nádrže ve
Vidlaté Seči, kterou předložila společnost LTM Litomyšl, spol. s r.o., Kornice 53, 570 01 Litomyšl, IČ
47451742, cena bez DPH 397 215,00 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení
15/3/2016 bylo schváleno.
č,

15. Rozpočet svazku obcí Mikroregion

Litomyšlsko

na rok 2016

Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2016.
Valná hromada svazku schválila rozpočet ve výši: příjmy - 795000,00
Kč, financování ze zdrojů roku
2015 - 2510721,58
Kč, celkové zdroje rozpočtu - 3305721,58
Kč, celkové výdaje rozpočtu - 703
000,00 Kč. Dále starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady svazku, která se konala
dne 10.3.2016.
Zastupitelstvo
obce Vidlatá Seč bere na vědomí schválený
Litomyšlsko a informaci o průběhu valné hromady svazku.

rozpočet

svazku obcí Mikroregion

16. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na rok
2016. Členská schůze svazku schválila rozpočet ve výši: celkové příjmy - 170 100 Kč, celkové výdaje 170100 Kč.
Zastupitelstvo
obce Vidlatá
Litomyšlsko - Desinka.

Seč bere na vědomí

schválený

rozpočet

svazku obcí Mikroregion

17. Rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového

vodovodu Poličsko na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu
Poličsko na rok 2016. Členská schůze svazku schválila rozpočet ve výši: celkové příjmy - 19458 000
Kč, celkové výdaje - 19458000
Kč. Dále starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze
svazku, která se konala dne 31. 3. 2016.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko a informaci o průběhu členské schůze svazku.
18. Zápis č. 1 kontrolního

a finančního

výboru

Starosta obce seznámil přítomné se zápisem Č. 1 kontrolního a finančního výboru o provedené
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015 ze dne 23.
3.2016 a navrhl zápis Č. 1 vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo

obce Vidlatá

Seč bere na vědomí
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zápis

Č.

1 kontrolního

a finančního

výboru

o

provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok
2015.
19. Různé
Místostarosta obce informoval
Mikroregion

přítomné

o průběhu

setkání seniorů,

které uspořádal svazek obcí

Litomyšlsko - Desinka dne 20. 3. 2016 v Lubné na Skalce.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu setkání seniorů.
20. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným

Zápis byl vyhotoven

za účast a ve 21:00 hodin ukončil zasedání zastupitelstva

dne 4. 4. 2016.

j,J
Zapisovatel:

Luboš Herold

Ověřovatelé:

Oldřich Kuta

...........................................

.........
#A;

.

Jaroslav Renza

Starosta:

Luboš Herold

VIDLATÁ SEČ
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obce.

