
VÝPIS USNESENÍ 

z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 14. 9. 2017 

 Usnesení č. ZO-29-01-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko Marii Zábnickou. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-02-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje jako členy návrhové komise a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava 

Rumánka a paní Mgr. Martinu Slováčkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-03-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje jako člena mandátové komise pana Jindřicha Trochtu, který 

konstatoval, že je přítomno 11 členů ZO a 29. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-04-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program: 

1. Úvod 
2. Jmenování zapisovatele zápisu 
3. Volba návrhové komise a mandátové komise 
4. Volba ověřovatelů zápisu 
5. Schválení programu zasedání 
6. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 
7. Pozemky v lokalitě nad železniční zastávkou 
8. Pozemky obce – žádosti o prodej a koupi 
9. Exekuce – elektronická dražba lesních pozemků 
10. Výměna svítidel v rámci projektu EFEKT 2018 
11. Asfalty v obci 
12. Areál obecních garáží – zateplení budovy kanceláří 
13. Změna rozpočtu č. 5 / 2017 
14. Problematika pražců 
15. Bytový dům 276 – bytová komise 
16. Využití pozemku u lávky přes řeku Senici 
17. Žádost o umístění zrcadla 
18. Motorest Čertovy skály 
19. Cyklostezka 
20. Připomínka v roce 2018 - 10. let od soutěže Vesnice roku  
21. Různé 
22. Závěr 
 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 



 Usnesení č. ZO-29-05-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapojení se do elektronické dražby o lesní pozemky p. č.: 

1459/1, 1461, 1463, 1465/1 a  1467/2 na katastru obce Lačnov. Nejvyšší možnou částku schvaluje 

zastupitelstvo obce ve výši 160.000,- Kč + 10% (16.000,- Kč) na základě doporučení Rady Obce. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-06-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje výměnu svítidel v rámci projektu EFEKT 2018 s dotací ve výši 

70% a ukládá vedení obce připravit žádost k projektu  

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-07-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá technické komisi, aby vytipovala úseky, které by bylo dobré 

vyasfaltovat. Takto navržení úseky předloží místostarosta obce zastupitelstvu a to rozhodne, tak aby 

poptávkové řízení bylo na konci roku nebo v lednu, protože pak je velká šance, že cena bude menší a 

také to, že asfaltování proběhne v létě. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-08-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje provedení zateplení kanceláří – části budovy obecních garáží. 

Dle doporučení z předložených nabídek práce provede fi pana Vojtěcha Filáka, 756 15 Lidečko, IČO: 

01838024. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-09-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zakoupení a instalaci kamerového systému garáží, který bude 

mapovat místo v době, kdy je po pracovní době a bude snímat tamější pohyb s možností uložení 

záznamu, na co nejdelší dobu – úměrně k ceně. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-10-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu č. 5. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-11-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko trvá na původním rozhodnutí, aby pan XY vrátil pražce a složil je na 

pozemek obce Lidečko. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 



 Usnesení č. ZO-29-12-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá technické komisi vyřešit umístění dopravního zrcadla v tomto 

místě (nutnost žádat o umístění ŘSD, jelikož jsou vlastníci daného pozemku) a řešit i umístění 

dopravních zrcadel v jiných částech obce. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-29-13-2017 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým postupem, který připravili právníci, ve věci 

majetkoprávního vypořádání pozemků Obce Lidečko, pana Hyžáka Pavla a pana Petra Hyžáka, bytem 

Lidečko č. p. 412. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce potvrdit u právní kanceláře navržené 

dopisy a požádat je o zaslání panu Petrovi Hyžákovi a panu Pavlovi Hyžákovi. Zastupitelé ukládají 

vedení obce oslovit projektanty a začít řešit projektové práce, abychom byli seznámeni i s podmínky 

Povodí Moravy. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-14-2017 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou odpovědí paní Marii Gargulákové, kterou připravili právníci. 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce potvrdit u právní kanceláře navrženou odpověď a 

požádat je o zaslání odpovědi paní Marii Gargulákové, Lidečko 308, 756 15 Lidečko. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-15-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá vedení obce vyvolat v pondělí jednání se Zuzanou Krajčovou, 

Lidečko 380 na řešení zpevnění cesty a řešení veřejného osvětlení v této lokalitě. Jednání se 

dobrovolně bude účastnit i pan Josef Kulíšek, na místě samém (termín se bude řešit telefonicky v 

pondělí 18. 9. 2017). 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-16-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje koupi části parcely p. č.74/5 o výměře 9 m2 u opěrné  zdi od 

paní PhDr. Marie Surových, Lidečko čp.527 za částku ve výši 3,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje  

prodej části parcely p.č.74/4 nad opěrnou zdí směrem za západ o výměře 88 m2 (97 m2 – 9 m2) za 3,- 

Kč / m2. Důvodem částky 3,- Kč / m2 je to, že paní paní PhDr. Surových v minulé kupní smlouvě 

prodala navíc 88 m2 v komunikaci za částku 3,- Kč/m2.  Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej 

dalších m2 z části parcele p.č.74/6 a p.č.74/4 paní PhDr. Surových za částku ve výši 100,- Kč / m2 a to 

32 m2 z parcely p.č.74/6 a 61 m2 z parcely p.č.74/4 dle přílohy č.3. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi obce, aby nechal dopracovat geometrický plán a nechal vyhotovit kupní smlouvu. Náklady 

na geometrický plán budou dle počtu m2. Návrh na vklad bude rovným dílem. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 



 Usnesení č. ZO-29-17-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje darovací smlouvu, dle které Obec Lidečko daruje paní Marii 

Smolíkové, Lidečko 110, 756 15 Lidečko, narozené 14. 7. 1965 parcelu p. č. 4157/7 a dále Obec 

Lidečko daruje paní Ivetě Měrkové, Lidečko 174, 756 15 Lidečko, narozené 18.4.1971 parcelu p. č. 

4157/8. Záměr na darování byl vyvěšen dne 28. 8. 2017 a sejmut 18. 9. 2017. Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi nechat vypracovat darovací smlouvu a podepsat ji. Obec Lidečko daruje pozemky, 

protože paní Měrková Iveta a paní Smolíková Marie již dříve darovali své podíly v nově vzniklé parcele 

p. č. 3510/11 v lokalitě „Mužíkov“ kde je místní komunikace. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-18-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje kupní smlouvu dle geometrického plánu č. 1469-26/2017 

odsouhlaseným KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín dne 14.7.2017 pod č. PGP-

543/2017-810, kde Obec Lidečko prodává paní Markétě Řehákové narozené dne 7.9.1984 bytem 

Lidečko č.p. 493 díl „f“ o výměře 74 m2 za částku ve výši 100,- Kč/m2 a dále Obec Lidečko prodává 

panu Josefu Kulíškovi narozenému dne 31.7.1969, bytem čp.400 díl „b“ o výměře 49 m2 za částku ve 

výši 100,- Kč / m2. Obec Lidečko kupuje od paní Markéty Řehákové díl „c“ o výměře 55 m2 a nově 

vzniklou parcelu p.č. 4463 o výměře 39 m2 za částku 100,- Kč / m2. Dále zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi jednat s panem Hromadou Pavlem, narozeném dne 22.1.1989 bytem Lidečko č.p. 390 ve 

věci odkoupení nebo darování dílu „d“ z parcely p.č.2346/5 o výměře 1 m2 a dále ukládá jednat s 

paní Annou Machů narozenou dne 15.4.1953 bytem Lidečko čp.111  a panem Josef Machů, 

narozeném dne 9.3.1948, bytem Lidečko čp.111 majiteli nově vzniklé parcely p.č.2344/9 o výměře 9 

m2 o jejím darování nebo prodeji. V případě prodeje schvaluje částku ve výši 100,- Kč / m2. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi nechat vypracovat kupní a případně darovací smlouvu a ukládá 

ji podepsat.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-19-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje připravit záměr dlouhodobého pronájmu části parcely p.č. 

2082/1  s předkupním právem a souhlasem s dočasnou stavbou, který ukládá vypracovat starostovi 

obce ve spolupráci s právníky. S tím, že zájemce předloží svůj investiční záměr v zapečetěné obálce. 

Na dalším zasedání zastupitelstva obce bude návrh na záměr předložen ke schválení zastupitelstvem 

obce. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-20-2017 

Zastupitelstvo obce bere žádost                                          na vědomí. Zastupitelstvo obce Lidečko 

schvaluje prodej nově vzniklé parcely p.č. 4169/24 manželům       B se zřízením věcného břemene pro 

manžele Ned       i za podmínky, že pan Buček An                 ton prodá svůj podíl v části parcele 

p.č.2832/2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi objednat zaměření části parcely p.č. 2832/2 2 

metry od komunikace a spojit oba geometrické plány v jedné smlouvě. 

Tímto zároveň ukládá starostovi v případě souhlasu všech vlastníků parcely p.č. 2832/2 s dělením 

pozemku přepracovat již schválenou kupní smlouvu a zapracovat oba geometrické plány a dořešit 



celou problematiku. V případě, že nedojde k souhlasu, tak zastupitelstvo projedná znovu již 

schválenou kupní smlouvu.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-21-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje přepracování pracovního geometrického plánu v platný 

geometrický plán a prodej pozemku za částku 100,- Kč/m2 panu Josefovi Brhlovi, bytem Lidečko 444. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-22-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko nesouhlasí s vypořádáním pozemku dle návrhu pana Zajíčka a trvá na 

svém původním návrhu - prodeje části pozemku p. č. 4174/1 a obec koupí podíl od rodiny Zajíčkové 

na parcele p. č. 683.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-23-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko souhlasí s tím, že v případě, že se změní vlastník rodinného domu čp. 

258, on musí Obec Lidečko písemně požádat o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 

2203/1 dle toho, jak jej doposud užívají vlastníci rodinných domů (dle plotů). 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-24-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko nesouhlasí s návrhem pana Ing. Petra Ryzy – Trojsměny mezi pozemky             

p.č. 2138/1 kde má podíl pan Herián, pozemek p.č.2071/1 nad bytovým domem čp.276, kde má podíl 

Ing. Petr Ryza a p.č.2067/2, který vlastní Obec Lidečko.   

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-25-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko souhlasí se zaměřením plotů v lokalitě „Polňák“ kolem pana Karla Sekuly, 

č.p. 121 a Pavla Dorňáka, č.p. 125 a po zaměření schvaluje záměr na prodej části  pozemků p.č. 

2227/15, p.č.2221/2, p.č.4111/3 a p.č.2328/9 a jejich vypořádání. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi vyvěsit záměr na prodej. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-26-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje bytovou komisi ve složení Ing. Ludmila Mužikovská, Mgr. 

Martina Slováčková a Zbyněk Kulíšek.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 

 



 Usnesení č. ZO-29-27-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko neschvaluje finanční vypořádání za barový pult v budově motorestu 

Čertovy skály. Zastupitelstvo obce schvaluje splacení dluhu za neuhrazené vodné a stočné v budově 

motorestu Čertovy skály ve výši 96.312,-Kč na základě splátkového kalendáře. Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi projednat výši splátek s tím, že schvaluje smlouvu o uznání dluhu s dohodou o 

zaplacení dluhu mezi Obcí Lidečko a společností KOMAD s.r.o., IČO: 25501551. Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi obce připravit a podepsat tuto dohodu. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 5, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-28-2017 

Zastupitelstvo obce ukládá kulturní a sociální komisi společně s vedením obce a Společenským 

klubem připravit detailní návrh programu k akci „Setkání po 10 letech v soutěži vesnice roku“. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-29-29-2017 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní škola Lidečko, IČO: 70986061 

přijala účelový finanční dar ve výši 20. 355,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. k účelu uhrazení 

stravného ve školní jídelně v rámci projektu obědy pro děti.  

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-29-30-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje  prodej parcely p.č. 1061/2 a parcely p.č. 1063/4 paní Janáčové 

Kateřině, bytem Horní Lideč 29 a  ukládá starostovi obce, aby podepsal kupní smlouvu. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 
 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
 
Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


