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VÝPIS USNESENÍ 

z 35. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 12. 4. 2018 

 Usnesení č. ZO-35-01-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 35. zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko Marii Zábnickou. 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-02-2018 

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

Josefa Garguláka a pana Zbyňka Kulíška. 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-03-2018  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje jako člena mandátové komise pana Ing. Petra Garguláka, který 

konstatoval, že je přítomno 10 členů ZO a 35. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-04-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program rozšířený o body: 
24. Stezka v lese za Čertovými skalami 
25. Prodej 4-kolky 
26. Dodatek ke smlouvě za výkon správce obecních lesů 
27. Směrnice pro ochranu osobních údajů 
 
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. Informace ze zasedání rady obce 
8. Prodej traktoru Zetor Proxima Power 
9. Změna rozpočtu č.1 v roce 2018 
10. Pozemky – vypořádání pozemků nad žel. zastávkou 
11. Smlouva v oblasti životního prostředí mezi Obcí Lidečko a TS Vsetín, s.r.o. 
12. Změna smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštou, s.p. – pošta Partner 
13. Jmenování zástupce Obce Lidečko na valnou hromadu VaK Vsetín a.s. 
14. Řešení problému s pozemky pro stokovou kanalizaci 
15. Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh – pozemky s lesy ČR atd. 
16. Motorest Čertovy skály 
17. Bytový dům č. p. 276 
18. Informace o konkurzu na ředitele Základní a Mateřské školy 
19. Posilovna 
20. Rekonstrukce silnice I/57 – II. etapa 
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21. Plnění úkolů v rámci oprav a údržby na katastru obce Lidečko 
22. Různé 
23. Závěr 

 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-05-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje prodej Traktoru Zetor Proxima Power nejvýhodnější 

nabídce, kterou nabídl (předložil) pan Juraj Rejdovian, 892. 500,- Kč, Telgárt 259, TELGÁRT 976 

73, Slovensko, IČO: SK1020565832 za částku ve výši 892. 500,- Kč bez DPH s tím, že pan Juraj 

Rejdovian je plátce DPH, tak si DPH bude řešit na Slovensku. 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 12, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-06-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby náklady na znalecké posudky a geometrický plán zaplatila Obec 

Lidečko s tím, že prostor by zůstal pro vlek, tak jak je to územním plánu. Zastupitelstvo obce ukládá 

vedení obce, správci obecních lesů, aby svolali jednání se spoluvlastníky Stanislavem a Josef 

Filákovými z Lidečka, č. p. 52. 

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

 Usnesení č. ZO-35-07-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá technické komisi a vedení obce, aby svolali jednání s manželi 

Bojdovými na místě samém a nechali objednat zaměření, dle předchozích návrhů. Ukládá starostovi 

obce, aby zastupitelstvo obce bylo s pracovní verzi geometrického plánu seznámeno. Zároveň 

zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby oslovil právníky, kteří by připravili návrh kupní smlouvy. 

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

 Usnesení č. ZO-35-08-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce, aby zaslal návrh kupní smlouvy na část pozemku 

p.č. 4104/2 dle níže uvedeného náčrtu s tím, že za m2 schvaluje zaplatit částku ve výši 20,- Kč / m2. 

Náklady na geometrický plán, vyhotovení smlouvy a návrh na vklad uhradí Obec Lidečko. V případě 

souhlasu schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lidečko a panem Liborem Ščotkou a Ing. Jitkou 

Hájkovou. Když dojde k souhlasu, ukládá starostovi a technické komisi projít danou lokalitu a 

navrhnout ve spolupráci s paní Zdenkou Psotovou a panem Ing. Petrem Ryzou rozdělení pozemků. 

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

 Usnesení č. ZO-35-09-2018 



3 
 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje záměr prodeje části parcely dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby na základě zákona o obcích vyvěsil záměr na 

prodej části pozemku p.č. 4131/7.  

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

 Usnesení č. ZO-35-10-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 2331/1 a p. č. 4111/3 dle 

předloženého návrhu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby na základě zákona o 

obcích vyvěsil záměr na prodej těchto pozemků.  

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

 Usnesení č. ZO-35-11-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko souhlasí s vybudováním plotu na vlastním pozemku p.č.74/1 manželů 

Surových, Lidečko č.p. 527, který sousedí s pozemkem v majetku Obce Lidečko a to parcelou p.č.74/4 

bez finančního příspěvku na vybudování plotu. 

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

 Usnesení č. ZO-35-12-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere informace o odprodeji plynovodní přípojky STL pana Kosečka na 

vědomí a schvaluje smlouvu o věcném břemenu – výše úplaty je 50,- Kč (cena vč. DPH). 

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

 Usnesení č. ZO-35-13-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zakoupení traktorové sekačky s výsypným košem. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 2, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-35-14-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance na částku 80,- Kč od 1. 

5. 2018 (výplata za měsíc duben) – zaměstnanec bude přispívat na stravenky ve výši 30,- / ks a 

50,- /ks doplatí zaměstnavatel. 

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

 Usnesení č. ZO-35-15-2018 

Zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ Horní Lideč o finanční příspěvek ve výši 5. 000,- Kč na akci 

Orientační dny pro žáky 6. ročníku ZŠ.  

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-35-16-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu č. 1 v roce 2018 (dle přílohy). 

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

 Usnesení č. ZO-35-17-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu a uložení komunálního a 

ostatního odpadu s Technickými službami Vsetín, s.r.o., Bobrky 460, 755 01 VSETÍN, IČO: 

26782596. Zastupitelstvo ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat. 

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

 Usnesení č. ZO-35-18-2018 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem změny smlouvy České pošty, s.p. se sídlem 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a ukládá starostovi obce dodatek smlouvy č. 2 podepsat. 

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

 Usnesení č. ZO-35-19-2018 

Zastupitelstvo obce deleguje dle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128 / 2000 Sb., pana Zbyňka Kulíška- 

místostarostu obce, bytem Lidečko 293 jako zástupce Obce Lidečko IČ: 00304042 na řádnou 

valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 47674652, která se koná dne 

7. června 2018 ve Vsetíně v Muzeu regionu Valašsko, Horní náměstí 2. 

Dále Obec Lidečko pověřuje Zbyňka Kulíška, aby na valné hromadě činil veškeré právní úkony, k 

nimž je oprávněna obec jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Jako 

případného náhradníka schvaluje ZO pana Ing. Miloslava Pavlíka. 

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

 Usnesení č. ZO-35-20-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Lidečko a panem Hyžákem 

Pavlem, bytem Lidečko čp. 8 756 15 Lidečko dle které pan Hyžák Pavel prodává Obci Lidečko 

pozemek p.č.2557/3, ostatní plocha, o výměře 190 m2 v k.ú. Lidečko a Obec Lidečko od 

prodávajícího kupuje předmět převodu, a to se všemi právy, součástmi a příslušenstvím za kupní 

cenu určenou znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Cvejna č. 51/2018 ve výši 47.500,- Kč 

(slovy: čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých). Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat 

kupní smlouvu a s žádostí o prodej pozemku s přílohami to vše zaslat panu Hyžákovi Pavlovi. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce nechat vypracovat základní studii vedení kanalizace, 

která je nutnou přílohou k žádosti. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodej pozemku – o 

získání práv k pozemku pro realizaci veřejně prospěšné stavby. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi objednat vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na položení stokové 

kanalizace a v případě nutnosti i na přeložení plynovodního řádu. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 1 



5 
 

 Usnesení č. ZO-35-21-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků k vypořádání m2 v lesích. 

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

 Usnesení č. ZO-35-22-2018 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se stavem prací na rekonstrukci silnice I/57 v dolní části obce. 

Zastupitelé byli seznámeni, že semafory budou na místech nepřetržitě z důvodu vyfrézování 

jedné části vozovky o více cm než druhé (u obrubníků chodníků). Podané informace bere ZO na 

vědomí. Zastupitelstvo schvaluje zakoupení bezbariérových obrubníků (dvojitá hrana). 

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

 Usnesení č. ZO-35-23-2018 

Zastupitelstvo obce bere informace místostarosty o stavu prací na vědomí a ukládá 

místostarostovi obce „nasdílet“ zastupitelům tabulku projektů a stavů prací do e-mailu. V 

návaznosti se místostarosta obce těší na zpětnou vazbu, připomínky, doporučení a jiné postřehy 

k těmto úkolům. 

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

 Usnesení č. ZO-35-24-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lidečko a Společností EPRON – 

Consulting, s.r.o. Sobůlky čp.290, 697 01, IČO: 277 21 264 na realizaci podání žádosti na projekt: 

S mravencem po lese nad Čertovými skalami. Cena díla je 107.000,- Kč bez DPH a je rozložena do 

3 plateb s tím, že 25.000,- Kč je za zpracování žádosti a další částky budou zaplaceny až po 

rozhodnutí, že se podařilo na daný projekt získat dotaci. V případě, že se na realizaci projektu 

nepodaří získat dotace, další částky se nebudou fakturovat. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

podepsat smlouvu o dílo. Zastupitelstvo obce schvaluje částku za vlastní projekt ve výši 25.000,- 

Kč bez DPH. 

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

 Usnesení č. ZO-35-25-2018 

Zastupitelstvo schvaluje prodej poškozené 4-kolky. Nejvyšší nabídku podal pan Nedorost Jan , 

Lidečko 471 ve výši 10.000,- Kč, kterému se 4-kolka prodá. 

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

 Usnesení č. ZO-35-26-2018 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1ke smlouvě na výkon správce obecních lesů, kde je 

zapracováno navýšení počtu ha lesů.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-35-27-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko potvrzuje, že obec Lidečko má dostatečné vlastní finanční prostředky 

na spolufinancování akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lidečko – číslo dotace 

122D22100 8265“, realizované společně s podmínkami dotačního programu EFEKT 2018." 

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

 Usnesení č. ZO-35-28-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů (GDPR) s platností od 25. 5. 

2018 a ukládá všem zastupitelům a zaměstnancům obce, kterých se týká její dodržování tuto 

směrnici podepsat. 

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

 

 

 

 

 

 
Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
 

Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


