
Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis Č. 7/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 17. 10.2016

od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Hosté:

Jaromír Doležal, Luboš Herold, Oldřich Kuta, Jaroslav Renza , Jiří Renza
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 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 Oldřich Kuta, místostarosta obce, doporučil zapisovatelem zaprsu 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 - 4, proti - O, zdrželi se - 1
Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a
pana Jiřího Renzu.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 2/7/2016 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. Výroční zpráva zš Vidlatá Seč za školní rok 2015 - 2016
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6. Smlouva ev. č. OŽPZ/16/2441S o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na akci ,,čOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV"

7. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko č.
37/2016

8. Smlouva č. 38/2016/POV - Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko
9. Rozpočtové opatření č. 1 - vlastní rozpočtové opatření - navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ

Vidlatá Seč
10. Rozpočtové opatření č. 2 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 16-42 ze dne

30. září 2016
11. Informace o členské schůzi Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
12. Informace o valném shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
13. Různé
14. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno.

5. Výroční zpráva zš Vidlatá Seč za školní rok 2015 - 2016
Mgr. Věra Rejsová, ředitelka Základní školy Vidlatá Seč, seznámila přítomné s Výroční zprávou ZŠ
Vidlatá Seč za školní rok 2015 - 2016. Starosta obce navrhl výroční zprávu vzít na vědomí. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní
rok 2015 - 2016.

6. Smlouva ev. č. OŽPZ/16/24415 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na akci IIČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV"

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/16/2441S.
Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci ,,čOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV". Výše poskytované dotace je 1 285
000 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu o poskytnutí dotace schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/16/2441S.
Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci "ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV". Výše poskytované dotace je 1 285
000 Kč. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno.

7. Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko č.
37/2016

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko č. 37/2016. Účelem mimořádného členského příspěvku jsou
náklady na dokrytí dotace z POV 2016 na realizaci dílčí akce "Vidlatá Seč - obnova veřejného
prostranství" ve výši 6 300 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku
Mikroregionu Litomyšlsko č. 37/2016. Účelem mimořádného členského příspěvku jsou náklady na
dokrytí dotace z POV 2016 na realizaci dílčí akce "Vidlatá Seč - obnova veřejného prostranství" ve výši
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6300 Kč. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí mimořádného
členského příspěvku.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č, 5/7/2016 bylo schváleno.

8. Smlouva č, 38/2016/POV - Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy č. 38/2016/POV mezi Mikroregionem
Litomyšlsko, se sídlem Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl, IČ 70906696, a Obcí Vidlatá Seč. Obec se
zavazuje, že bude pro Mikroregion, jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat veškerou činnost a
provádět veškeré úkony, nutné pro realizaci dílčí akce projektu Obnova veřejných prostranství
v Mikroregionu Litomyšlsko. Celkový náklad akce je 20 800 Kč, dotace je ve výši 14 500 Kč, obec
uhradí 6300 Kč. Starosta obce navrhl smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu Č. 38/2016/POV mezi Mikroregionem Litomyšlsko,
se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 70906696, a Obcí Vidlatá Seč. Obec se zavazuje, že
bude pro Mikroregion, jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat veškerou činnost a provádět
veškeré úkony, nutné pro realizaci dílčí akce projektu Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu
Litomyšlsko. Celkový náklad akce je 20 800 Kč, dotace je ve výši 14 500 Kč, obec uhradí 6 300 Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č, 6/7/2016 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření Č. 1 - vlastní rozpočtové opatření - navýšení neinvestičního příspěvku
ZŠVidlatá Seč

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením Č. 1 - vlastním rozpočtovým opatřením.
Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Vidlatá Seč o 100000 Kč. Starosta obce
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření Č. 1 - vlastní rozpočtové opatření.
Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Vidlatá Seč o 100000 Kč.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 7/7/2016 bylo schváleno.

10. Rozpočtové opatření Č. 2 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce Č. 16-42 ze
dne 30. září 2016

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením Č. 2 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce Č. 16-42 ze dne 30. září 2016. Neinvestiční dotace ve výši 19900 Kč je účelově
určena na úhradu výdajů vzniklých obcím s pověřeným obecním úřadem a ostatním obcím
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České Republiky ve
dnech 7. a 8. října 2016. Starosta obce navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce Č. 16-42 ze dne 30. září 2016. Neinvestiční dotace ve výši 19900 Kč je účelově
určena na úhradu výdajů vzniklých obcím s pověřeným obecním úřadem a ostatním obcím
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České Republiky ve
dnech 7. a 8. října 2016.
Výsledek hlasování: pro - S, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 8/7/2016 bylo schváleno.

11. Informace o členské schůzi Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Sdružení majitelů skupinového
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vodovodu Poličsko, která se konala dne 13. 10. 2016 vobci Horní Újezd. 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 členské schůze Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

12. Informace o valném shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko -
Desinka, které se konalo dne 22. 9. 2016 v obci Budislav. 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 valného shromáždění
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.

13. Různé

a) Zápis Č. 3 finančního výboru
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem Č. 3 finančního
výboru ze dne 10. 10. 2016 a navrhl Zápis Č. 3 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis Č. 3 finančního výboru ze dne 10. 10. 2016.

b) Zápis Č. 3 kontrolního výboru
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem Č. 3 kontrolního výboru
ze dne 12. 10. 2016 a navrhl Zápis Č. 3 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis Č. 3 kontrolního výboru ze dne 12. 10. 2016.

14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:40 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 10.2016.

Zapisovatel: Luboš Herold

Ověřovatelé: Jaroslav Renza

Jiří Renza ......... ,/; .

Il~
Starosta: Luboš Herold
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