
VÝPIS USNESENÍ 

z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 27. 2. 2018 

 Usnesení č. ZO-34-01-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 34. zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-34-02-2018 

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

Ludmilu Mužikovskou a pana Josefa Kulíška. 

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

 Usnesení č. ZO-34-03-2018 

Předsedající navrhl jako člena mandátové komise pana Miloslava Sáblíka, který konstatoval, že je 

přítomno 11 členů ZO a 34. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

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

 Usnesení č. ZO-34-04-2018 

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. Zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Lidečko za rok 2017 
7. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 
8. Rozpočet za rok 2018 
9. Pozemky – žádosti týkající se pozemků  
10. Řešení problému s pozemky pro stokovou kanalizaci 
11. Motorest Čertovy skály 
12. Bytový dům čp.276 
13. Rekonkurz na ředitele Základní a Mateřské školy 
14. Trvalá expozice o obci 
15. Problematika odpadového hospodářství obcí a měst v budoucnu 
16. Plnění úkolů v rámci oprav a údržby na katastru obce Lidečko 
17. Různé 
18. Závěr 
 

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

 

 



 Usnesení č. ZO-34-05-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje vystoupení zástupce Policie ČR pprap. Radka Pacíka na 

zasedání zastupitelstva, který přednesl a přiblížil zastupitelům zprávu o bezpečnostní situaci na 

katastrálním území obce Lidečko za rok 2018. 

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

 Usnesení č. ZO-34-06-2018 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce svolat do příštího zasedání ZO jednání se spolumajiteli 

lesních pozemků X a Y za účasti Rady obce, správce obecních lesů, kontrolní komise a ukládá 

starostovi obce oslovit pana Ing. Josefa Žáka (zástupce za Lesy ČR), pozvat ho na toto jednání a 

připravit návrh smlouvy na společné hospodaření ve společném lese. 

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

 Usnesení č. ZO-34-07-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích navržený rozpočet obce Lidečko na rok 2018 jako schodkový, kdy schodek rozpočtu je kryt 

finančními prostředky minulých let dle přílohy zápisu a stanovení těchto závazných ukazatelů: 

- Celková výše příjmů a výdajů dle jednotlivých § 

- Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- Příspěvky neziskovým organizacím dle přílohy 

ZO schvaluje v rámci rozpočtu tvorbu a použití sociálního fondu obce ve výši Kč 120. 000,- Kč. 

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

 Usnesení č. ZO-34-07-A-2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost Společenského klubu Lidečko 

ve výši 153. 000,- Kč a ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

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

 Usnesení č. ZO-34-07-B-2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sportovního klubu Lidečko 

ve výši 220. 000,- Kč a ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-34-07-C-2018 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost SH ČMS - SDH Lidečko ve výši 

21. 000,- Kč a ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

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



 Usnesení č. ZO-34-08-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ruší své usnesení ZO-29-16-2017, které bylo schváleno na 29. zasedání 

zastupitelstva obce dne 14. 9. 2017.  

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

 Usnesení č. ZO-34-09-2018 

Záměr obce prodat části pozemků byl vyvěšen na úřední desce od 22. 8. 2017 do 14. 9. 2017. 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje koupi dle Geometrického plánu č. 1459-156/2016 části parcely 

p. č.74/5 označené jako díl „c“ o výměře 9 m2 u opěrné  zdi od paní PhDr. Marie Surových, Lidečko čp. 

527 za částku ve výši 3,- Kč / m2. Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej části parcely p.č.74/4 

označené dílem „d“ 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.  Tímto se srovnal počet 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 

50,- Kč / m2 a to 32 m2 z parcely p.č.74/6 nově označené 74/12 a 61 m2 z parcely p.č.74/4 označené 

dílem „a“ dle geometrického plánu č.1459-156/2016. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby 

nechal vyhotovit kupní smlouvu. Náklady na geometrický plán budou dle počtu m2. Návrh na vklad 

bude rovným dílem. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat kupní smlouvu. Cena 

odpovídá době a čase a řeší se dlouhodobě nedořešené vlastnické vztahy, které ovlivňovali i vztahy 

mezi občany v dané lokalitě. 

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

 Usnesení č. ZO-34-10-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere žádost pana Ing. Petra Ryzy na směnu pozemků p.č. 4096/2, 2070/8 

a 2071/1 za bytovým domem č.p. 276 na vědomí a ukládá starostovi svolat jednání s paní Psotovou 

Zdenkou a panem Ing. Petrem Ryzou. 

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

 Usnesení č. ZO-34-11-2018-A 

Zastupitelstvo obce Lidečko projednalo návrh pana Ing. Miloslava Pavlíka na řešení stávající 

několikaleté patové situace: "odblokování problematiky výstavby inženýrských sítí a opravy 

příjezdové komunikace k rodinným domům v cestě u Hyžáků (rodinný dům č.p. 412 rodičů žadatele 

Pavla Hyžáka) na parcelách číslo: 2558/1. " Původní návrh Obce Lidečko by rozšířil o prodej pozemků  

p.č. 2545, 2547/4, p.č.2541, části pozemku p.č. 2456/52 a prodej pozemku 2550 v rozsahu zastavěné 

plochy sklepu bez stavebního povolení. Pan Hyžák Pavel odprodá obci Lidečko pozemky, o které má 

obec zájem pro vypořádání sousedských vztahů a hlavně pozemku (p. č. 2557/3) p. Hyžáka Pavla, 

který je v příjezdové komunikaci k rodinným domům, aniž by došlo k jeho vyvlastnění. Získaní části 

pozemku p.č. 2547/3, na které je příjezdová cesta a mostek k rodinnému domu pana Hyžáka Pavla 

č.p. 8 doporučuje, že nemusí být předmětem jednání, poněvadž se jedná o komunikace, ke které není 

přístupová cesta z obecního pozemku. Pan Ing. Miloslav Pavlík se domnívá, že pozemky p.č. 2545, 

2547/4, p.č. 2541, p.č. 2546/3 a část pozemku p.č. 2456/52 nemají doposud cenu staveních parcel, 

protože se na pozemcích nenacházejí inženýrské sítě a napojení na ně je velmi komplikované 

(především přes pozemky pana Pavla Hyžáka). Z tohoto důvodu by doporučoval nechat vypracovat 



znalecký posudek na tyto pozemky a vázal by, pokud je to právně možné, jejich prodej směnou 

pozemků s doplatkem rozdílů cen znaleckých posudků. Návrh pana Ing. Pavlíka nebyl přijat. Většina 

zastupitelů, hlasovala proti schválení tohoto návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro návrh 3, Proti 8, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-34-11-2018-B 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zahájit potřebné kroky pro vyvlastnění celého pozemku p.č. 

2557/3  a ukládá starostovi obce, aby u právníků objednal vlastní proces vyvlastnění.  

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 3, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-34-12-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko doporučuje Radě obce, aby vyhlásila rekonkurzu na ředitele Základní školy 

a na ředitele Mateřské školy. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby seznámil ředitelky 

Základní a Mateřské školy o vyhlášení rekonkurzu a Radě obce ukládá zajistit všechny potřebné kroky 

k řádnému a platnému průběhu rekonkurzu.  

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

 Usnesení č. ZO-34-13-2018 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženými návrhy na výzvu s názvem: Zpracování 

architektonické studie interiéru trvalé a živé expozice: Historie a život na Valašsku., která byla 

vypsána. Na základě došlých nabídek schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s projektantkou Ing. Arch. 

Alenou Maňákovou, Horní Lideč 324, 756 12 Horní Lideč, druhou nabídku podala společnost MES 

DESIGN s. r. o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín. 

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

 Usnesení č. ZO-34-14-2018 

Zastupitelstvo obce projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v 

případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 

skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Lidečko nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o 

odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou 

vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových 

směrnic a v úzké spolupráci o obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec 

evropského nastavení odpadového hospodářství.  

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

 

 
Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 

Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


