
VÝPIS USNESENÍ 

z 36. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 5. 6. 2018 

 Usnesení č. ZO-36-01-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-36-02-2018 

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

Stanislava Brhla a pana Josefa Kulíška. 

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

 Usnesení č. ZO-36-03-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje jako člena mandátové komise pana Zbyňka Kulíška, který 

konstatoval, že je přítomno 13 členů ZO a 36. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

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

 Usnesení č. ZO-36-04-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program, rozšířený o body: 
23. Žádost o finanční příspěvek na opravu místní komunikace 
24. Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č.2017 / 6121 
25. Vypořádání pozemků manželé Švirákovi a paní Bělašková 
 

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. Žádost ve věci nabytí pozemků a samovýroba v lesích 
8. Změna rozpočtu č. 2 v roce 2018 
9. Závěrečný účet Obce Lidečko za rok 2017 
10. Účetní závěrka Obce Lidečko a jejích příspěvkových organizací 
11. Pozemky  
12. Smlouva o poskytnutí dotace od Zlínského kraje na podporu usměrňování odtoku a 

vsakování vody v rámci lesních cest 
13. Stanovení počtu zastupitelů na další volební období 
14. Jmenování zástupce Obce Lidečko na valnou hromadu VaK Vsetín a.s. 
15. Řešení problému s pozemky pro stokovou kanalizaci 
16. Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh  
17. Informace o konkurzu na ředitele Základní a Mateřské školy 
18. Motorest Čertovy skály 
19. Bytový dům čp.276 



20. Den obce v srpnu 2018 
21. Různé 
22. Závěr 

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

 Usnesení č. ZO-36-05-2018 

Zastupitelstvo obce bere dopis pana Filáka Stanislava na vědomí. Zastupitelstvo obce se 

samovýrobou v lese podle současných pravidel souhlasí. ZO ukládá starostovi zaslat dřívější zápis ZO, 

kde je zřejmé, že na ZO byl schválen prodej pozemků s paní Havranovou a zaslat kopii smluv mezi 

Obcí Lidečko a paní Havranovou. Panu Filákovi Stanislavovi se umožní nahlédnout do materiálů, které 

jsou na obci uloženy a které jsou předmětem jeho sledování. 

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

 Usnesení č. ZO-36-06-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vytvořit trvalé pracovní pro pana Josefa Garguláka. Doposud byl 

dotován úřadem práce. V červnu mu končí pracovní poměr a bude jako pracovník přínosem pro 

práce v obci. V rámci rozpočtu obce jsme schopni vytvořit toto pracovní místo.  Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi obce uzavřít s panem Josefem Gargulákem pracovní poměr na dobu neurčitou.  

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

 Usnesení č. ZO-36-07-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu č. 3 Obce Lidečko v roce 2018. 

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

 Usnesení č. ZO-36-08-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2017 a vyslovuje souhlas s 

celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-36-09-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí Zprávu č. 290/2017/AK o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Lidečko, IČO 00304042 za rok 2017. 

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

 Usnesení č. ZO-36-10-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje účetní závěrku obce Lidečko sestavenou ke dni 31. 12. 2017 

bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-36-11-2018 



Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje hospodářský výsledek ve výši Kč 9 861 346,82 a jeho převod na 

účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let. 

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

 Usnesení č. ZO-36-12-2018 

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

obce za rok 2017. 

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

 Usnesení č. ZO-36-13-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá technické komisi, aby předložila návrh na řešení v dané lokalitě 

výstavby rodinných domů („U Šimarového mlýna“ v blízkosti parcely p.č. 2227/2). Do dané lokality 

nejsou dovedeny inženýrské sítě. Technická komise předloží zastupitelstvu obce návrh na řešení 

výstavby pozemků v dané lokalitě a na řešení budování inženýrských sítí a komunikace. Starosta dá 

paní MUDr. Vikové na vědomí tento postup. 

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

 Usnesení č. ZO-36-14-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2119/2018/ŽPZE na základě, které 

Zlínský kraj, se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati 21, PSČ 761 90, IČ:70891320 poskytuje Obci Lidečko 

neinvestiční dotaci z fondu Zlínského kraje do výše 161.000,- Kč současně však maximálně 69,87 % 

celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: „podpora usměrňování odtoku a 

vsakování vody v rámci lesních cest“. Realizace projektu musí být do 31. 10. 2018. Zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi podepsat smlouvu o dotaci. 

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

 Usnesení č. ZO-36-15-2018 

Zastupitelstvo schvaluje na další období (2018-2021) 15-ti členné Zastupitelstvo pro obec Lidečko..  

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

 Usnesení č. ZO-36-16-2018 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka mezi Obcí Lidečko a 

společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., IČO: 47674652, dle které Obec Lidečko touto smlouvou 

převádí na VaK Vsetín a.s. všechna práva a povinnosti, které pro něj jako stavebníka vyplývají v celém 

rozsahu ze  stavebního povolení stavby vodního díla „Prodloužení veřejného vodovodu v obci Lidečko, 

směr Račné. Stavba je umístěna územním souhlasem, který vydal Obecní úřad Horní Lideč, odbor 

výstavby, pod č.j.:1952/2017, dne 16.8.2017 a povolena stavebním povolením Městského úřadu 

Vsetín, odborem životního prostředí, č.j.: MUVS 5022/2018, ze dne 16.1.2018“ dále také „stavba 

vodního díla“ a nabyvatel převáděná práva a povinnosti v plném rozsahu přijímá. Práva a povinnosti 

dle této smlouvy Obec Lidečko převádí bezúplatně.  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat 

tuto smlouvu o převodu práv a povinností. 



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

 Usnesení č. ZO-36-17-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU Č. 07/2018-53200/PPS mezi 

Obcí Lidečko, Lidečko 467, Lidečko 756 15, IČO: 00304042 a ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC ČR, 

státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390. 

Předmětem této smlouvy je založení práva Stavebníka provést v rámci stavby: „PD pro I. Etapu 

cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“ na dotčené nemovitosti stavbu 

cyklostezky. 

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

 Usnesení č. ZO-36-18-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na opravě místní komunikace ve výši 80. 000,- Kč ve 

prospěch Obce Francova Lhota, Francova Lhota 325, IČO: 00303755. 

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

 Usnesení č. ZO-36-19-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. mezi 

Obcí Lidečko a Česká pošta, s.p.. pod č. 2017 / 6121. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce 

podepsat tento dodatek č. 2..  

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

 Usnesení č. ZO-36-20-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě. V 

rámci této smlouvy zastupitelstvo obce schvaluje prodej paní Lence Matochové narozené 14.4.1984, 

bytem Lidečko čp.459  pozemku p.č. 2227/9, trvalý travní porost, o výměře 71 m2 a pozemku p.č. 

2227/12, ostatní plocha, o výměře 109 m2, vymezený geometrickým plánem za vzájemně ujednanou 

a dohodnutou kupní cenu ve výši 12.550,- Kč. Poznamenává se, že částka 7.100,- Kč je kupní cena za 

pozemek p.č. 2227/9, která odpovídá částce 100,- Kč/m2 a částka 5.450,- Kč je kupní cena za 

pozemek p.č. 2227/12, která odpovídá částce 50,- Kč/m2. Částka 100,- Kč / m2 je obvyklá a částka 

50,- Kč / m2 odpovídá tomu, že pozemek je ve svahu. Výše ceny také odpovídá dořešení 

majetkoprávních vztahů. 

Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej manželům Tomáši narozeném 31.12.1978, bytem Lidečko 

čp.29 a Žanetě narozené 28.1.1980, bytem Lidečko čp.29 Švirákovým do jejich společného jmění 

manželů pozemku  p.č. 2227/19, ostatní plocha, o výměře 42 m2, pozemku p.č. 2227/28, ostatní 

plocha, o výměře 75 m2, který je vymezen geometrickým plánem, pozemku p.č. 2227/29, ostatní 

plocha, o výměře 26 m2, který je vymezen geometrickým plánem za vzájemně ujednanou a 

dohodnutou kupní cenu ve výši 1.430,- Kč, která odpovídá částce 10,- Kč/m2. Částka odpovídá tomu, 

že se prodávají pozemky zatížené věcným břemenem. Částky za m2 také odpovídají tomu, že se dá do 

pořádku skutečně využívané pozemky v celé lokalitě. 

Zastupitelstvo obce také schvaluje to, že pan Tomáš Švirák a paní Žaneta Šviráková bezúplatně zřizují 

ve prospěch Obce k tíži služebných pozemků p.č. 2285/2, p.č. 2278/5, p.č. 2280/2, p.č. 2278/4, p.č. 



2227/28 a p.č. 2227/29 vše v k.ú. Lidečko v rozsahu dle geometrického plánu č. 1499-124/2017, který 

tvoří nedílnou součást této smlouvy, osobní služebnost inženýrské sítě – dešťové a stokové 

kanalizace, která spočívá v právu oprávněné vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem 

ve služebných pozemcích zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat dešťovou a stokovou 

kanalizaci, včetně práva zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích potřebné obslužné zařízení, a 

práva provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti.  

Zastupitelstvo obce schvaluje to, že paní Dana Bělašková narozená dne 8.8.1961, bytem Lidečko 

čp.322 prodává Obci a Obec do svého vlastnictví kupuje pozemek p.č. 2227/27, ostatní plocha, o 

výměře 39 m2, který je vymezen geometrickým plánem a pozemek p.č. 2227/26, ostatní plocha, o 

výměře 22 m2, který je vymezen geometrickým plánem a a to za vzájemně ujednanou a dohodnutou 

kupní cenu ve výši 6.100,- Kč (slovy: šest tisíc jedno sto korun českých), která odpovídá částce 100,- 

Kč/m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu se smlouvou o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi v případě, že by se zjistilo, že nově vybudované inženýrské sítě 

jsou uloženy jinak, aby nechal vypracovat nový geometrický plán s novým zaměřením inženýrských 

sítí s tím, že věcné břemeno bude podle nového geometrického plánu upsáno s manželi Švirákovými 

později.  

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

 Usnesení č. ZO-36-21-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce oslovit 2. zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou na 

koupi traktoru pana Mojmíra Hradila, Lechotice 154, 768 52 MÍŠKOVICE a v případě zájmu schvaluje 

prodej Traktoru Zetor Proxima Power s předním nakladačem výše uvedenému zájemci, který nabídl 

za částku ve výši 731. 00,- Kč plus 21% DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat kupní 

smlouvu s tím, že traktor bude odvezen až po zaplacení celé částky na účet Obce Lidečko. V případě, 

že by si žadatel svůj zájem po osobní návštěvě rozmyslel, tak ukládá zastupitelstvo obce starostovi 

projednat postup prodeje na dalším zasedání. 

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

 

 

 

 

 

 
Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 

Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


