
VÝPIS USNESENÍ 

z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 29. 6. 2017 

 Usnesení č. ZO-28-01-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce 

Lidečko slečnu Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-28-02-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje jako členy návrhové komise a ověřovatele zápisu pana 

Stanislava Brhla a pana Josefa Kulíška. 

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

 Usnesení č. ZO-28-03-2017 

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

konstatoval, že je přítomno 12 členů ZO a 28. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

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

 Usnesení č. ZO-28-04-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program zasedání rozšířený o body: 

15. Žádost na zajištění možnosti odkanalizování 
16. Zakoupení traktorové sekačky 
17. Zakoupení prvku na hřiště 
18. Smlouva o právu provést stavbu 
 
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. Změna rozpočtu č. 3 
8. Závěrečný účet za rok 2016 
9. Účetní závěrka za rok 2016 
10. Finanční výbor 
11. Pozemky obce – žádosti o prodej a koupi 
12. Motorest Čertovy skály 
13. Snížení nivelety železničního podjezdu 
14. Asfalty v obci 
15. Dotace – podpora zmírnění následků sucha v lesích 
16. Různé 
17. Závěr 
 
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 



 Usnesení č. ZO-28-05-2017 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce oslovit právníky ve věci záměru dlouhodobého pronájmu s 

předkupním právem pozemku p. č. 2082/1 včetně toho, jak je to s možností toho, aby na pronajatém 

pozemku nájemce postavil stavbu 

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

 Usnesení č. ZO-28-06-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje částku 5. 000,- jako sponzorský dar pro ZŠ Horní Lideč, na 

uskutečnění seznamovacího výletu pro žáky 6. tříd. 

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

 Usnesení č. ZO-28-07-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které obsahuje změnu rozpočtu č. 

3/2017 dle přílohy.  

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

 Usnesení č. ZO-28-08-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2016 a vyslovuje souhlas s 

celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-28-09-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje účetní závěrku obce Lidečko sestavenou ke dni 31. 12. 2016 

bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-28-10-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje hospodářský výsledek ve výši Kč 8 029 934,49 a jeho převod na 

účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let. 

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

 Usnesení č. ZO-28-11-2017 

ZO ukládá vedení obce odstranit závady, které byly v účetní závěrce 2016 v části zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce 2016 a došlé zprávy za rok 2016. 

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

 Usnesení č. ZO-28-12-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce vypracovat Protokol o schválení účetní závěrky 

obce za rok 2016. 



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

 Usnesení č. ZO-28-13-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje 2 záměry na prodej parcel a to prodej parcely p.č. 1061/2 a 

druhý záměr na prodej parcely p. č. 1063/4. Oba v minimální částce 350,-Kč/m2. 

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

 Usnesení č. ZO-28-13/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se společností Mestav s.r.o. Lidečko 468, 756 15 Lidečko 

na realizaci projektu Úprava podjezdu pod železniční tratí ČD Horní Lideč – Vsetín, km 21,684 a 

ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

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

 Usnesení č. ZO-28-14-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje smlouvu č. D/1029/2017/ŽPZE mezi Obcí Lidečko a 

poskytovatelem dotace Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ: 761 90, IČO: 70891320, 

kde se poskytovatel zavazuje poskytnout Obci Lidečko neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do 

výše 155.000,- Kč současně však max. 69,61 % celkových způsobilých výdajů projektu: svedení 

povrchových vod z lesních cest v Lidečku evidované pod číslem žádosti o poskytnutí dotace RP17-

17DT2/058. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat smlouvu o dotaci.  

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

 Usnesení č. ZO-28-15-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí žádost pana Josefa Hyžáka. ZO ukládá vedení obce 

oslovit právníky, aby vyzvali pana Hyžáka k písemné reakci na návrhy zastupitelstva obce a v případě 

toho, že se dohoda bude dále odsouvat začít připravovat vlastní vyvlastnění věcného břemene pro 

uložení stokové kanalizace do části pozemku pana Hyžáka Pavla a to p.č. 2557/3. ZO ukládá vedení 

obce zahájit projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro realizaci 

stokové kanalizace v dané lokalitě.  

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

 Usnesení č. ZO-28-16-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko neschvaluje zakoupení traktorové sekačky. 

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

 Usnesení č. ZO-28-17-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko neschvaluje zakoupení workoutové sestavy. ZO ukládá starostovi, aby 

oslovil právníky, zda může obec vybudovat dětské prvky svépomocí a prvky se označí popiskem – 

vstup na vlastní nebezpečí, zda je to takto možné. Další postup v řešení dětských prvků, po odpovědi 

právníků, ukládá řešit Radě obce. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 2, Zdrželi se 0 



 Usnesení č. ZO-28-18-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko souhlasí se smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku mezí 

Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 LIDEČKO a Mgr. Markétou Řehákovou, Lidečko 493, 756 15 

LIDEČKO za podmínky, že bude předložen geometrický plán, který řeší vypořádání pozemků tak, aby 

rozdíl metrů byl přijatelný. Po doložení GP ukládá starostovi podepsat SM o právu provést stavbu na 

cizím pozemku p.č. 2344/4 v k.ú.. 

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

 Usnesení č. ZO-28-19-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje smlouvu o provedení stavby a používání sousedního pozemku 

týkající se výstavby zpevněných ploch a používání sousedního pozemku mezi Obcí Lidečko, Lidečko 

467, IČO: 00304042  - vlastník dotčených pozemků: 2831, 2832/1 a 4251/5 a manželi Janáčovými – 

Martinem bytem Horní Lideč 298 a Alenou bytem Lidečko 14 – majiteli pozemku p. č. 2813. 

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

 Usnesení č. ZO-28-20-2017 

Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce oslovením právníků ve věci odpovědi paní 

Gargulákové. 

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

 Usnesení č. ZO-28-21-2017 

Zastupitelstvo obce Lidečko neschvaluje zpevnění cesty asfaltem k parcele p. č. 2227/8 v k.ú. Lidečko. 

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

 Usnesení č. ZO-28-22-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje a ukládá místostarostovi obce nechat vyhotovit stavební dokumentaci 

včetně položkového rozpočtu (bez vybavení), v co nejkratším termínu, např. do září (do příštího 

zasedání ZO). 

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

 Usnesení č. ZO-28-23-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyklizení Motorestu a den otevřených dveří na prodej vybavení 

Motorestu, což ukládá ZO vedení obce. 

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

 Usnesení č. ZO-28-24-2017 

Zastupitelstvo obce neschvaluje svolání veřejné schůze ve věci Motorestu. 

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

 



 Usnesení č. ZO-28-25-2017 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit a vydat po odsouhlasení Radou obce článek do 

zpravodaje o momentálním stavu a postupu v rekonstrukci. 

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

 

 

 

 

Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce 

 

Zbyněk Kulíšek – místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


