Obec Vidlatá Seč
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč

Zápis č. 9/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 22. 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 , Jiří Renza

Omluveni:
Občané:
Hosté:

O

O
O

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 zaprsu 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 - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 1/9/2016 bylo schváleno.

zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše

3. Určení ověřovatelů 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 - 5, proti - O, zdrželi se - 2
Usnesení č. 2/9/2016 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
S. ZŠ Vidlatá Seč - navýšení rozpočtu
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6.
7.

Rozpočtové opatření Č. 6 - vlastní rozpočtové opatření
Prodejna smíšeného zboží - Václav Lipavský - stanovení nájemného

8.
9.

Různé
Závěr

na rok 2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č, 3/9/2016 bylo schváleno.
5. ZŠ Vidlatá Seč - navýšení rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na navýšení rozpočtu Základní školy Vidlatá Seč 060000
Kč z důvodu vyšších provozních nákladů a zvýšení výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
vzneseny žádné protinávrhy.

Starosta obce navrhl navýšení rozpočtu schválit. K návrhu nebyly

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s navýšením rozpočtu Základní škole Vidlatá Seč o 60000 Kč.
Případná ztráta hospodaření k 31.12.2016 bude pokryta z rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení č. 4/9/2016 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření Č. 6 - vlastní rozpočtové opatření
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením Č. 6 - vlastním rozpočtovým
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

opatřením a

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření Č. 6 - vlastní rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 5/9/2016
7.

bylo schváleno.

Prodejna smíšeného zboží - Václav Lipavský - stanovení nájemného

na rok 2017

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nájemného na rok 2017 pro provozovatele Prodejny
smíšeného zboží pana Václava Lipavského. Navrhl schválit nájemné ve výši 120 Kč za rok. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce Vidlatá Seč schvaluje nájemné na rok 2017
smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za rok.
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - O, zdrželi se - O
Usnesení Č. 6/9/2016 bylo schváleno.
8.

pro

provozovatele

Prodejny

Různé

a) Informace o valném shromáždění

Mikroregionu

Litomyšlsko

- Desinka

Starosta obce seznámil přítomné s průběhem valného shromáždění Mikroregionu
Litomyšlsko Desinka, které se konalo dne 8. 12. 2016 v obci Jedlová. Setkání seniorů proběhne dne 26. 3. 2017
v Lubné. Dětský den mikroregionu proběhne dne 2. 6. 2017 v Desné. Starosta obce navrhl vzít výše
uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo
Mikroregionu

obce Vidlatá Seč bere
Litomyšlsko - Desinka.

na vědomí

b) Informace o členské schůzi Sdružení majitelů

informaci

skupinového

o průběhu

vodovodu

valného

shromáždění

Poličsko

Starosta obce seznámil přítomné s průběhem členské schůze Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko, která se konala dne 19. 12. 2016 v obci Sebranice. Členská schůze schválila cenu
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vodného pro rok 2017 ve výši 33 Kč/rn" s DPH. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci
vědomí. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo
obce Vidlatá Seč bere na vědomí
majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

informaci

o průběhu

na

členské schůze Sdružení

c) Tříkrálová sbírka 2017
Starosta obce seznámil přítomné s informací o Tříkrálové sbírce, která v obci Vidlatá Seč proběhne
v sobotu 7. 1. 2017. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo

obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci

o Tříkrálové sbírce.

d) Zastupitelstvo obce - odměny od 1. 1. 2017
Starosta obce seznámil přítomné s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Touto
novelou dochází k navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstev územních samosprávných celků 04 % s účinností od 1. 1. 2017. Po vzájemné
diskuzi se zastupitelstvo obce dohodlo na zachování stávající výše odměn. Starosta obce navrhl vzít
výše uvedenou informaci na vědomí a zachovat stávající výši odměn. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o možném navýšení měsíčních odměn za
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává stávající výši odměn.
9.

Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným

za účast a v 19:15 hodin ukončil zasedání zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2016.
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