
Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis Č. 8/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 6. 12. 2016

od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

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

Omluveni:
Občané:
Hosté:

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 18:00 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 sedm 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 - 6, proti - O, zdrželi se - 1
Usnesení č. 1/8/2016 bylo schváleno.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a pana Josefa
Nádvorníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Marka Kutu a
pana Josefa Nádvorníka.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - O, zdrželi se - 2
Usnesení č, 2/8/2016 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
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Určení inventurní komise
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6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
7. Rozpočtové opatření č. 3 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne

19. 10. 2016 - účelová investiční dotace na akci "ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a
intenzifikace ČOV"

8. Rozpočtové opatření č. 4 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 16 - 49 ze
dne 15. 11. 2016 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZSČR na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2016

9. Kupní smlouva na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
10. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace - Myslivecký spolek

Dolní Újezd
11. Darovací smlouva č. 1/2016 - Město Litomyšl
12. Smlouva o poskytnutí služeb - sběr použitého jedlého oleje
13. Smlouva o dílo č. 1/2016 - Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko
14. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace - TJVidlatá Seč
15. Zápis č. 4 kontrolního výboru
16. Zápis č. 4 finančního výboru
17. Informace o valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko
18. Informace o jednání s operátory o nedostatečném pokrytí mobilním signálem
19. Různé
20. Závěr

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 14 - ZŠVidlatá Seč - navýšení rozpočtu. Ostatní body
budou posunuty. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu zš Vidlatá Seč - navýšení rozpočtu, jako bod
č. 14. Ostatní body budou posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 3/8/2016 bylo schváleno.

Starosta obce navrhl zařadit do programu bod č. 15 - Rozpočtové opatření č. 5 - vlastní rozpočtové
opatření - navýšení neinvestičního příspěvku ZŠVidlatá Seč. Ostatní body budou posunuty. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje zařazení bodu Rozpočtové opatření č. 5 - vlastní rozpočtové
opatření - navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Vidlatá Seč, jako bod č. 15. Ostatní body budou
posunuty.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 4/8/2016 bylo schváleno.

Návrh doplněného programu zasedání:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Určení inventurní komise
6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
7. Rozpočtové opatření č. 3 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne

19. 10.2016 - účelová investiční dotace na akci ,,čOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a
intenzifikace ČOV"

8. Rozpočtové opatření č. 4 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 16 - 49 ze
dne 15. 11. 2016 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZSČR na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2016

9. Kupní smlouva na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
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10. Žádost Mysliveckého spolku Dolní Újezd o poskytnutí finančních prostředků formou
individuální dotace

11. Darovací smlouva č. 1/2016 - Město Litomyšl
12. Smlouva o poskytnutí služeb - sběr použitého jedlého oleje
13. Smlouva o dílo č. 1/2016 - Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko
14. ZŠVidlatá Seč - navýšení rozpočtu
15. Rozpočtové opatření č. 5 - vlastní rozpočtové opatření - navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ

Vidlatá Seč
16. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace - TJVidlatá Seč
17. Zápis č. 4 kontrolního výboru
18. Zápis č. 4 finančního výboru
19. Informace o valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko
20. Informace o jednání s operátory o nedostatečném pokrytí mobilním signálem
21. Různé
22. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 5/8/2016 bylo schváleno.

5. Určení inventurní komise
Starosta obce navrhl inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12.
2016 ve složení: předseda inventurní komise - Oldřich Kuta, členové inventurní komise - Marek Kuta,
Marta Částková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce
Vidlatá Seč k 31. 12. 2016 ve složení: předseda inventurní komise - Oldřich Kuta, členové inventurní
komise - Marek Kuta, Marta Částková.
Výsledek hlasování: pro - 5, proti - O, zdrželi se - 2
Usnesení č. 6/8/2016 bylo schváleno.

6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2017 nebude
schválen do 31. 12. 2016 a proto se hospodaření obce bude řídit dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidly rozpočtového
provizoria. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje hospodaření obce od 1. 1. 2017 do doby schválení rozpočtu
na rok 2017 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu 95 % schváleného rozpočtu na rok 2016
pro dané období.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 7/8/2016 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne
19. 10. 2016 - účelová investiční dotace na akci "ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a
intenzifikace ČOV"

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne 19. října 2016. Investiční dotace ve výši 1285 000 Kč je účelově
určena na úhradu výdajů vzniklých při akci "ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOVu

•

Termín vyúčtování dotace je do 31. 12. 2017. Starosta obce navrhl rozpočtové opatření schválit. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne 19. října 2016. Investiční dotace ve výši 1 285 000 Kč je účelově
určena na úhradu výdajů vzniklých při akci ,,čOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV".
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 8/8/2016 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření Č. 4 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce Č. 16 - 49 ze
dne 15. 11. 2016 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2016

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce č. 16 - 49 ze dne 15. listopadu 2016. Neinvestiční dotace ve výši 11 272 Kč je
účelově určena na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Vidlatá Seč. Termín
vyúčtování dotace je do 5. 2. 2017. Starosta obce navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 - avízo Pardubického kraje pro
změnu rozpočtu obce č. 16 - 49 ze dne 15. listopadu 2016. Neinvestiční dotace ve výši 11 272 Kč je
účelově určena na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Vidlatá Seč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 9/8/2016 bylo schváleno.

9. Kupní smlouva na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Kupní smlouvy na nákup velkokapacitní požární cisterny
na dopravu vody. Kupující, Obec Vidlatá Seč, uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím, THT Polička, s.r.o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, jako logický krok následující po zadávacím řízení
veřejné zakázky .Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody" zadávané formou
otevřeného řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Celková kupní cena za dodávku CASje 8080380 Kč včetně DPH. Starosta obce navrhl kupní
smlouvu schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Kupní smlouvu na nákup velkokapacitní požární cisterny na
dopravu vody. Kupující, Obec Vidlatá Seč, uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím, THT Polička, s.r.o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, jako logický krok následující po zadávacím řízení
veřejné zakázky "Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody" zadávané formou
otevřeného řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Celková kupní cena za dodávku CASje 8080380 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi uzavřít výše uvedenou kupní smlouvu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 10/8/2016 bylo schváleno.

10. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace - Myslivecký spolek
Dolní Újezd

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61
Dolní Újezd, IČO 62673793, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 8000 Kč za účelem zajištění provozu
Mysliveckého spolku Dolní Újezd (nákup krmiva pro přikrmování zvěře). Po diskuzi navrhl starosta
obce hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné
proti návrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Mysliveckému spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd, IČO 62673793, ve výši 5000
Kč za účelem zajištění provozu Mysliveckého spolku Dolní Újezd (nákup krmiva pro přikrmování
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zvěře). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí
individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 11/8/2016 bylo schváleno.

11. Darovací smlouva č. 1/2016 - Město Litomyšl
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že Základní škola Vidlatá Seč byla zařazena od 1. 7.
2016 do 30. 6. 2019 k přijetí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů do operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je nazvaný CESTOU VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNí VE
VZDĚLÁVÁNí NA ÚZEMí ORP LITOMYŠl. Jedná se o systém přidělení dvou asistentek do naší ZŠ. Dále
je to program na rozšíření doučování, systému kroužků, zapojování dětí, které nechodí do MŠ a do
školní družiny, individuální konzultace, vzdělávání učitelů atd. Celou akci zaštiťuje Město Litomyšl.
Přínosem pro naší základní školu budou finanční prostředky po dobu trvání projektu, to jsou tři roky,
celkem ve výši 1 793 706 Kč, což bude dotace ve výši 95 %. Spolufinancování projektu ve výši 5 %
bude realizovat obec. Jedná se o částku 94406 Kč na celkové spolufinancování na 3 roky. Starosta
obce zároveň seznámil přítomné s návrhem Darovací smlouvy č. 1/2016, kterou Obec Vidlatá Seč
daruje Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 00276944, peněžní částku ve výši
31000 Kč, tedy cca 1/3 z 94 406 Kč, a to do 31. 3. 2017. Starosta obce navrhl darovací smlouvu
schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2016, kterou Obec Vidlatá Seč daruje
Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl, IČO 00276944, peněžní částku ve výši 31 000 Kč,
a to do 31. 3. 2017. Částka cca 31000 Kč bude zanesena do výdajů rozpočtů Obce Vidlatá Seč pro rok
2017 a dva následující roky, ve kterých bude projekt trvat. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 12/8/2016 bylo schváleno.

12. Smlouva o poskytnutí služeb - sběr použitého jedlého oleje
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a
panem Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 16539184. Předmětem smlouvy je
bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 I pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel
obce. K návrhu smlouvy byly vzneseny dotazy - např. zda má pan Černohlávek oprávnění k nakládání
s výše uvedeným odpadem, jakým způsobem likviduje tento odpad kuchyně ZŠ, jakým způsobem
likviduje tento odpad kuchyně ZD, atd. Starosta obce navrhl i přes vznesené dotazy smlouvu schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a panem
Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 16539184. Předmětem smlouvy je bezplatná
obsluha sběrných nádob o objemu 240 I pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel obce.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - 4, zdrželi se - 1
Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zjištění odpovědí na vznesené dotazy - např. zda má
pan Černohlávek oprávnění k nakládání s výše uvedeným odpadem, jakým způsobem likviduje
tento odpad kuchyně ZŠ, jakým způsobem likviduje tento odpad kuchyně ZD, atd.

13. Smlouva o dílo č. 1/2016 - Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo č. 1/2016 mezi Mikroregionem
Litomyšlsko, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 70906696 a firmou Skanska a.s., Křižíkova
682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 26271303. Předmětem smlouvy je obnova veřejných
prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko - v obci Vidlatá Seč na parcele č. 126/10, k. ú. Vidlatá Seč.
Starosta obce navrhl smlouvu o dílo schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2016 mezi Mikroregionem Litomyšlsko,
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 70906696 a firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín,
18600 Praha 8, IČO 26271303. Předmětem smlouvy je obnova veřejných prostranství v Mikroregionu
Litomyšlsko - v obci Vidlatá Seč na parcele č. 126/10, k. ú. Vidlatá Seč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 13/8/2016 bylo schváleno.

14. ZŠVidlatá Seč - navýšení rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na navýšení rozpočtu Základní školy Vidlatá Seč o
100000 Kč z důvodu vyšších provozních nákladů a zvýšení výdajů na vzdělávací činnost školy, a to
nad výši stanovenou krajským normativem. Starosta obce navrhl navýšení rozpočtu schválit. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s navýšením rozpočtu Základní škole Vidlatá Seč o 100000
Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č, 14/8/2016 bylo schváleno.

15. Rozpočtové opatření Č. 5 - vlastní rozpočtové opatření - navýšení neinvestičního příspěvku
ZŠVidlatá Seč

Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 5 - 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. 5 - vlastní rozpočtové opatření.
Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Vidlatá Seč o 100000 Kč.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 15/8/2016 bylo schváleno.

16. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace - TJVidlatá Seč
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Vidlatá Seč, z.s., Vidlatá Seč 82, 570 01 Litomyšl, IČ
62032283, o dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti oddílu ledního hokeje a
oddílu stolního tenisu. Po diskuzi navrhl hlasovat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10000
Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Vidlatá
Seč, z.s., Vidlatá Seč 82, 570 01 Litomyšl, IČ 62032283, ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti oddílu
ledního hokeje a oddílu stolního tenisu. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 16/8/2016 bylo schváleno.

17. Zápis Č. 4 kontrolního výboru
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 4 kontrolního výboru
ze dne 23. 11. 2016 a navrhl Zápis č. 4 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis Č. 4 kontrolního výboru ze dne 23. 11. 2016.
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18. Zápis Č. 4 finančního výboru
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem Č. 4 finančního
výboru ze dne 25. 11. 2016 a navrhl Zápis Č. 4 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis Č. 4 finančního výboru ze dne 25. 11. 2016.

19. Informace o valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko, která se
konala dne 14. 11. 2016 v Litomyšli. 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 valné hromady Mikroregionu
Litomyšlsko.

20. Informace o jednání s operátory o nedostatečném pokrytí mobilním signálem
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky jednání s operátory o nedostatečném pokrytí mobilním
signálem. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o jednání s operátory o nedostatečném
pokrytí mobilním signálem.

21. Různé

a) Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s, - žádost o peněžní dar
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí společnosti Babybox pro odložené děti - STATIM, Z.s., Pod
Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČO 27006891, o poskytnutí peněžního daru za účelem
podpoření zřízení nového babyboxu v Pardubicích. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o
poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce ve výši 2000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč za účelem
podpoření zřízení nového babyboxu v Pardubicích společnosti Babybox pro odložené děti - STATIM,
Z.s., Pod Oborou 88, 10400 Praha 10 - Hájek, IČO 27006891. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 1, proti - S, zdrželi se - 1
Usnesení nebylo schváleno.

b) Linka bezpečí, z.s. - žádost o peněžní dar
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí společnosti Linka bezpečí, z.s., o poskytnutí peněžního
daru za účelem modernizace a technologické podpory. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o
poskytnutí peněžního daru z rozpočtu obce ve výši 1000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 1000 Kč za účelem
podpoření modernizace a technologické podpory společnosti Linka bezpečí, z.s. Zastupitelstvo obce
Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - S, zdrželi se - O
Usnesení nebylo schváleno.

c) Průkazy energetické náročnosti budov v majetku obce
Starosta obce seznámil přítomné s průkazy energetické náročnosti budov, které dne 17. 11. 2016 pro
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administrativní budovu obecního úřadu (Vidlatá Seč 86), budovu prodejny (Vidlatá Seč 110), budovu
hasičské zbrojnice (Vidlatá Seč 82) a budovu základní školy (Vidlatá Seč 56) zpracoval Ing. Petr
Suchánek, Ph.O., energetický auditor č. 0629. V průkazech energetické náročnosti budov jsou
stanovena doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budov:

Budova obecního úřadu - výroba elektrické energie prostřednictvím solárních fotovoltaických
kolektorů, zateplení obvodových stěn, zateplení stropu, výměna původních oken a dveří.

Budova prodejny - výroba elektrické energie prostřednictvím solárních fotovoltaických kolektorů,
zateplení obvodových stěn, výměna původních oken.

Budova hasičské zbrojnice - výroba elektrické energie prostřednictvím solárních fotovoltaických
kolektorů, zateplení obvodových stěn, výměna původních dveří.

Budova základní školy - výroba elektrické energie prostřednictvím solárních fotovoltaických
kolektorů, zateplení obvodových stěn, zateplení střechy/stropu, výměna původních oken a dveří.

Starosta obce navrhl vzít doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budov, která jsou
uvedena v průkazech energetické náročnosti budov, na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí doporučená opatření pro snížení energetické
náročnosti budov, která jsou uvedena v průkazech energetické náročnosti budov.

22. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:30 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Zápis byl vyhotoven dne 7.12.2016.

Zapisovatel: Luboš Herold
,fJ
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Ověřovatelé: Josef Nádvorník

Starosta: Luboš Herold

Marek Kuta
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