
Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Přítomni: Jaromír Doležal, Luboš Herold, Oldřich Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav Renza , Jiří
Renza
Marek Kuta
1
O

Omluveni:
Občané:
Hosté:

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 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 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 zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše
Herolda.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - O, zdrželi se - 1
Usnesení č, 1/5/2016 bylo schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala a pana
Jaroslava Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaromíra Doležala
a pana Jaroslava Renzu.
Výsledek hlasování: pro - 4, proti - O, zdrželi se - 2
Usnesení č, 2/5/2016 bylo schváleno.

4. Schválení programu zasedání
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.

Návrh programu zasedání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Základní škola Vidlatá Seč - žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě
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6. Prodej a koupě pozemků
7. Veřejná zakázka malého rozsahu - ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV
8. Smlouva o dílo - ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV
9. Lesy ČR- kůrovcová těžba
10. Informace o valném shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
11. Informace o valné hromadě svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
12. Různé
13. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 3/5/2016 bylo schváleno.

5. ZŠVidlatá Seč - žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Základní školy Vidlatá Seč o povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků ve třídě. Informaci podala paní Věra Rejsová, ředitelka základní školy. Základní škola je
tvořena dvěma třídami prvního stupně a má mít nejméně 12 žáků v průměru na jednu třídu. To je
celkem 24 žáků na celou školu. Předpoklad na školní rok 2016/2017 je 19 žáků. Pokud Obec Vidlatá
Seč povolí výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním
předpisem, musí uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem. Starosta obce navrhl výjimku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč projednalo žádost Základní školy Vidlatá Seč, okres Svitavy, IČ
75018055, o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23
odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2016/2017. Obec Vidlatá Seč povoluje výjimku z nejnižšího
počtu žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.

6. Prodej a koupě pozemků

a) Prodej pozemků - geometrický plán č. 189-66/2014
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že dne 23. 5. 2016 byl na úřední desce obce vyvěšen
záměr prodat pozemek p. č. 679/3 o výměře 31 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území
Vidlatá Seč a pozemek p. č. 706/4 o výměře 32 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území
Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 189-66/2014. Zájem o koupi pozemků
projevili pouze manželé Stanislava Marie Duškovi, Vidlatá Seč 93. Navržená kupní cena 20 Kč/m2

.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemku p. č. 679/3 o výměře 31 m2 (ostatní
plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč a s prodejem pozemku p. č. 706/4 o výměře 32
m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny
geometrickým plánem č. 189-66/2014). Kupní cena 20 Kč/m2

• Kupující manželé Stanislava Marie
Duškovi, Vidlatá Seč 93. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.
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b) Prodej pozemků - geometrický plán č. 193-122/2014
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že dne 23. 5. 2016 byl na úřední desce obce vyvěšen
záměr prodat pozemek p. č. 125/6, díl a, o výměře 80 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v
katastrálním území Vidlatá Seč, pozemek p. Č. 55/5, díl t, o výměře 2 m2 (zahrada) v katastrálním
území Vidlatá Seč, pozemek p. Č. 125/9, díl g, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v
katastrálním území Vidlatá Seč a pozemek p. Č. 125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem Č. 193-
122/2014. Zájem o koupi pozemků projevili pouze manželé Milan a Marta Částkovi, Vidlatá Seč 27.
Navržená kupní cena 20 Kč/m2

. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemku p. Č. 125/6, díl a, o výměře 80 m2

(ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč, s prodejem pozemku p. Č.

55/5, díl t, o výměře 2 m2 (zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, s prodejem pozemku p. Č.

125/9, díl g, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč a
s prodejem pozemku p. Č. 125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním
území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny geometrickým plánem Č. 193-122/2014). Kupní cena 20
Kč/m2

. Kupující manželé Milan a Marta Částkovi, Vidlatá Seč 27. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.

c) Prodej pozemků - geometrický plán č, 162-90/2010
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že dne 23. 5. 2016 byl na úřední desce obce vyvěšen
záměr prodat pozemek p. Č. 207/6 o výměře 163 m2 (zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč a
pozemek p. Č. 207/9 o výměře 33 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území
Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem Č. 162-90/2010. Zájem o koupi pozemků
projevili pouze manželé Jaroslava Ljudmyla Břenkovi, Vidlatá Seč 15. Navržená kupní cena 20 Kč/m2

•

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s prodejem pozemku p. Č. 207/6 o výměře 163 m2 (zahrada)
v katastrálním území Vidlatá Seč a pozemku p. Č. 207/9 o výměře 33 m2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny geometrickým plánem Č. 162-
90/2010). Kupní cena 20 Kč/m2

. Kupující manželé Jaroslav a Ljudmyla Břenkovi, Vidlatá Seč 15.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 7/5/2016 bylo schváleno.

d) Koupě pozemku - geometrický plán č. 193-122/2014
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem koupit od manželů Milana a Marty Částkových, Vidlatá
Seč 27, pozemek p. Č. 56, díl e, o výměře 54 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním
území Vidlatá Seč. Parcela byla vytvořena geometrickým plánem Č. 193-122/2014. Navržená kupní
cena 20 Kč/rn'. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s koupí pozemku p. Č. 56, díl e, o výměře 54 m2 (ostatní
plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcela byla vytvořena geometrickým
plánem Č. 193-122/2014). Kupní cena 20 Kč/rn". Prodávající manželé Marta a Milan Částkovi, Vidlatá
Seč 27. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 8/5/2016 bylo schváleno.
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e) Koupě pozemků - geometrický plán č. 162-90/2010
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem koupit od manželů Jaroslava a Ljudmyli Břenkových,
Vidlatá Seč 15, pozemek p. č. 207/14, o výměře 5 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v
katastrálním území Vidlatá Seč, a pozemek p. č. 683/9, o výměře 5 m2 (ostatní plocha - silnice) v
katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem Č. 162-90/2010.
Navržená kupní cena 20 Kč/m2

. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s koupí pozemku p. Č. 207/14, o výměře 5 m2 (ostatní plocha
- ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč, a pozemku p. Č. 683/9, o výměře 5 m2

(ostatní plocha - silnice) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny geometrickým
plánem Č. 162-90/2010). Kupní cena 20 Kč/m2

. Prodávající manželé Jaroslava Ljudmyla Břenkovi,
Vidlatá Seč 15. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č, 9/5/2016 bylo schváleno.

f) Žádost pana Petra Kuchty, Vidlatá Seč 11, o prodej pozemku p. č. 190/1
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Petra Kuchty, Vidlatá Seč 11, o prodej pozemku p. Č.

190/1 o výměře 324 m2 (zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, který je ve vlastnictví obce,
z důvodu sjednocení hranice s faktickým stavem. Za uvedený pozemek navrhuje cenu 20 Kč/m2

. Po
vzájemné diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, který je uveden níže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč nesouhlasí s prodejem pozemku p. Č. 190/1 o výměře 324 m2

(zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč. Zastupitelstvo obce posoudí situaci na místě a při příštím
zasedání rozhodne o podmínkách možného prodeje pozemku či jeho části.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 10/5/2016 bylo schváleno.

7. Veřejná zakázka malého rozsahu - ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "ČOV Vidlatá
Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV" a s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 6.
2016. Zadavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu rozhodl na základě výsledků
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Č. 3 - Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695. Nabídková cena bez DPH - 2 130000,- Kč.
Starosta obce navrhl rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky schválit. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 6.
2016 uskutečněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a
intenzifikace ČOV". Nejvhodnější nabídku podal uchazeč Č. 3 - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
Píšťovy 820,53701 Chrudim III, IČ: 15053695. Nabídková cena bez DPH - 2 130000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 11/5/2016 bylo schváleno.

8. Smlouva o dílo - ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo "ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a
intenzifikace ČOVu. Objednatel - Obec Vidlatá Seč, zhotovitel - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695. Cena díla bez DPH - 2 130000,- Kč. Starosta obce
navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje smlouvu o dílo "ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a
intenzifikace ČOVu. Objednatel - Obec Vidlatá Seč, zhotovitel - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
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Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695. Cena díla bez DPH - 2 130000,- Kč. Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 6, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 12/5/2016 bylo schváleno.

9. Lesy ČR - kůrovcová těžba
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem č. j. LCR164/001214/2016 ze dne 13. 5. 2016, v kterém
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Choceň, oznamují Obci Vidlatá Seč, že na lesních parcelách č.
237 a č. 218/2 v k. ú. Vidlatá Seč, které jsou ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč, se nachází cca 25 m3

kůrovcového dříví. Lesy ČR doporučují provést zpracování, tj. těžbu a odvoz výše uvedeného dříví,
v termínu do 31. 5. 2016. Zpracování dříví bylo provedeno. Starosta obce

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o výskytu kůrovcového dříví na lesních
parcelách ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč.

10. Informace o valném shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko - Desinka, které se uskutečnilo dne 12. 5. 2016 v Sebranicích. Obci Vidlatá Seč byla
poskytnuta neinvestiční dotace na akci "Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka". Celkový
náklad akce je 33 900,- Kč., dotace je ve výši 23 077,- Kč, obec uhradí 10 823,- Kč.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu valného shromáždění svazku
obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.

11. Informace o valné hromadě svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění svazku obcí Mikroregion
Litomyšlsko, které se uskutečnilo dne 2. 6. 2016 v Litomyšli. Obci Vidlatá Seč byla poskytnuta
neinvestiční dotace na akci "Veřejná prostranství v obcích Mikroregionu Litomyšlsko". Celkový náklad
akce je 20800,- Kč., dotace je ve výši 14500,- Kč, obec uhradí 6 300,- Kč.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu valného shromáždění svazku
obcí Mikroregion Litomyšlsko.

12. Různé

a) Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem Dětského dne Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka,
který se uskutečnil dne 3. 6. 2016 v Mladočově. Mladší žáci obsadili čtvrté místo, starší žáci
jedenácté.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu Dětského dne Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka.

b) Žádost paní Jany Kuchtové, Vidlatá Seč 11, o zřízení přechodů pro chodce
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí paní Jany Kuchtové o zřízení přechodů pro chodce na
silnici III. třídy procházející obcí.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí žádost paní Jany Kuchtové o zřízení přechodů pro
chodce na silnici III. třídy procházející obcí a pověřuje starostu obce k jednání na Městském úřadu
Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, ohledně získání informací nutných k posouzení
možné výstavby přechodů pro chodce.

c) Žádost paní Jany Kuchtové, Vidlatá Seč 11, o pořízení laviček a jejich rozmístění po obci
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí paní Jany Kuchtové o pořízení laviček a jejich rozmístění
po obci.
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Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí žádost paní Jany Kuchtové o pořízení laviček a
jejich rozmístění po obci. Tato investice není uvedena v rozpočtu obce na rok 2016. Pořízení laviček
se bude řešit v návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

d) Žádost paní Lenky Kracíkové, Vidlatá Seč 69, o úpravu snížení rychlosti
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí paní Lenky Kracíkové o úpravu snížení rychlosti na silnici,
která vede kolem rodinného domu žadatelky.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí žádost paní Lenky Kracíkové o úpravu snížení
rychlosti na silnici, která vede kolem rodinného domu žadatelky a pověřuje starostu obce k jednání
na Městském úřadu Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, ohledně získání informací
nutných k posouzení možného snížení rychlosti.

13. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:00 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2016.

Zapisovatel: Luboš Herold

Starosta: Luboš Herold
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Ověřovatelé: Jaromír Doležal

Jaroslav Renza
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