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VÝPIS USNESENÍ 

z 37. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 14. 9. 2018 

 Usnesení č. ZO-37-01-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-37-02-2018 

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

Zádrapu a pana Jindřicha Trochtu. 

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

 Usnesení č. ZO-37-03-2018  

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

konstatoval, že je přítomno 11 členů ZO a 37. zasedání Zastupitelstva obce je usnášení schopné. 

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

 Usnesení č. ZO-37-04-2018 

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. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce 
7. Dopis ve věci pozemků a lokality Krajina 
8. Souhlas s provedením stavby SŽDC a ŘSD 
9. Žádost o společné vybudování nového oplocení 
10. Žádost o provedení asfaltového koberce mezi p.č.2226/4 a p.č.2226/3 
11. Kontrola inspekce životního prostředí a řešení odpadů v obci 
12. Změna rozpočtu č.5 v roce 2018 
13. Pozemky 
14. Řešení pozemků s pozemkovým úřadem 
15. Pozemek pro stokovou kanalizaci – řešení projektu a dalšího postupu 
16. Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh 
17. Motorest Čertovy skály 
18. Bytový dům čp.276 
19. Stav projektů a hlavní záměry na další období 
20. Zhodnocení 2014 až 2018 
21. Různé 
22. Závěr 
 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-37-05-2018 

Zastupitelstvo obce bere dopisy pana Filáka Stanislava na vědomí. Zastupitelstvo obce ukládá 

místostarostovi, protože starosta při projednávání tohoto bodu nebyl přítomen, 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 

účetních dokladů ve věci samovýroby. V případě, že nebude chtít nahlédnout, tak budou 

materiály v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů) zaslány panu Filákovi za úplatu, dle ceníku, 

který bude přílohou dopisu. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi i přesto, že byla 

podepsána smlouva o dohodě, aby byly zaslány výčetky z prodeje dřeva. Zastupitelstvo obce 

ukládá místostarostovi odpovědět na předešlé dopisy od pana Filáka. 

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

 Usnesení č. ZO-37-06-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č.170284_002/2018 „Silnice I/57 Lužná 

– oprava opěrné zdi - PD“ mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 LIDEČKO, IČO: 00304042 a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 – Nusle zastoupenou: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín, Fügnerovo nábřeží 

5476, 760 01 Zlín, IČ: 65993390 na pozemku p.č.3656/2 v k.ú. Lidečko a to stavební objekty SO 241 

Opěrná zeď a SO 180 Přechodné dopravní značení. Pozemek je umístěn v km 140,415. Smlouva je 

přílohou zápisu ZO. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

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

 Usnesení č. ZO-37-07-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje a uděluje souhlas se stavbou Oprava rozvodu 6 kV Horní Lideč 

– Valašská Polanka. Došlo k tomu, že vlivem sesuvu není možné položit kabel do drážního pozemku, 

jak to bylo plánováno, ale musí být položen do pozemků v majetku obce Lidečko a to 717/1 a 4072/2. 

Souhlas je vydán pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zaslat souhlas. Jedná se o trvalou stavbu. 

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

 Usnesení č. ZO-37-08-2018 nebylo přijato 

Zastupitelstvo obce Lidečko hlasuje o tom, že by paní Kurtinová darovala obci část pozemku p.č. 4431 

z důvodu lepšího příjezdu k bytovému domu a obec přispěje 50% částky na opravy plotu mezi RD paní 

Kurtinové č.p. 334 a bytovým domem č.p. 276. Usnesení nebylo přijato. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 5, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-37-09-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá vedení obce odpovědět a to tak, že v případě, že se v 

rozpočtu obce na příští rok budou řešit živičné plošné asfaltobetonové koberce, tak se tento úsek 

zapracuje do rozpočtu. Realizace pokládky živičných asfaltobetonových vrstev se plánuje ve 

větším množstvím a to z důvodu ceny za m2. Jelikož zasahují do plochy i soukromé pozemky, 
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bude zapotřebí nechat vypracovat geometrický plán – který by byl hrazen rovným dílem a metry 

na soukromém pozemku, by pan Švirák Vojtěch uhradil sám v případě zájmu o živičný koberec. 

ZO ukládá starostovi obce odepsat panu Švirákovi Vojtěchovi, dle usnesení. 

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

 Usnesení č. ZO-37-10-2018 

Zastupitelstvo obce bere zjišťovací protokol ČIŽP na vědomí a ukládá starostovi obce, aby 

informoval zastupitelstvo o další vývoji v této záležitosti. Dále ukládá starostovi obce, aby v 

případě vyměření velké nepřiměřené pokuty řešil odvolání. Hlavní důvodem je to, že se jedná o 

zeminu a stavební materiál, který tam nenavezla Obec Lidečko, ale hlavně se jedná o zeminu se 

zbytky stavebního odpadu několik desítek let navezenou. Obec Lidečko provedla porovnání dané 

lokality. Dále by bylo dobré řešit s právníky podání trestního oznámení na neznámého pachatele 

(ten kdo navezl nebezpečný odpad). Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce, aby 

objednal u autorizované firmy rozbory podrceného materiálu a požádal stavební úřad o sdělení, 

že se může na parcele p.č.3696 manipulovat se stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce ukládá 

vedení obce provést roztřídění materiálu na parcele p.č.3696 a objednat drtičku na zbývající 

stavební materiál a také objednat třídičku, která vytřídí zeminu ze stavebního materiálu. 

Zastupitelstvo obce ukládá zapracovat náklady na vytřídění materiálu na parcele p.č. 3696, 

náklady na rozbory, náklady na podrcení drtičkou a vytřídění třídičkou zapracovat do změny 

rozpočtu č.5. 

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

 Usnesení č. ZO-37-11-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku Základní škole Lidečko o částku potřebnou na 

zakoupení nového serveru a s tím spojeným přeinstalování počítačů a programů, včetně jejich up-

greatu. 

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

 Usnesení č. ZO-37-12-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu č. 5 dle přílohy. 

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

 Usnesení č. ZO-37-13-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT 2019 na II. etapu 

rekonstrukce veřejného osvětlené v Lidečku. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit 

vypracování žádosti a potřebných dokumentů pro řádné zpracování žádosti. Zastupitelstvo obce 

schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lidečko a společností Envipartner, která zajišťovala žádost a 

potřebné materiály u 1. Etapy rekonstrukce. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-37-14-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 4131/7 dle náčrtu za částku ve výši 50,- 

Kč / m2 s tím, že náklady na geometrický plán i jeho objednání zaplatí Rostislav Martinka. Po 

předložení geometrického plánu ukládá zastupitelstvo obce starostovi obce nechat vypracovat 

kupní smlouvu a podepsat kupní smlouvu. Návrh na vklad zaplatí žadatel pan Rostislav Martinka. 

Cena je stanovena dle toho, že se jedná o svah a také tím, že se dořešují staré nedořešené 

záležitosti. 

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

 Usnesení č. ZO-37-15-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu dle, které Obec Lidečko prodá části pozemku 

p.č.2331/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 a část parcele p.č. 4111/3 

– ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře cca 2 m2 dle přiloženého náčrtu za částku ve výši 

100,- Kč / m2 paní Martě Šišlákové, bytem Lidečko čp. 464. Dále Obec Lidečko kupuje od Marty 

Šišlákové, bytem Lidečko čp.464 část parcele p.č.2448/2 dle náčrtu za částku ve výši 100 Kč/m2 s 

tím, že náklady na geometrický plán i jeho objednání zaplatí rovným dílem Obec Lidečko a paní 

Marta Šišláková. Po předložení geometrického plánu ukládá zastupitelstvo obce starostovi obce 

nechat vypracovat kupní smlouvu a podepsat kupní smlouvu. Návrh na vklad zaplatí Obec 

Lidečko a paní Marta Šišláková rovným dílem. Cena je stanovena dle toho, že se jedná o dořešení 

dlouholetého využívání pozemků. 

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

 Usnesení č. ZO-37-16-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.595/52 a části pozemku p.č.576/2 dle 

přiloženého náčrtu s tím, že v případě, že tam zasahují inženýrské sítě, tak to bude prodej s 

věcným břemenem. Zároveň zastupitelstvo obce ukládá vedení najít vhodný potřebný pozemek 

nebo jeho část, kterou by Obec Lidečko mohla odkoupit od pana Ing. Slováčka Františka. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit záměr na prodej. 

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

 Usnesení č. ZO-37-17-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3458-lesní pozemek a části 

pozemku p.č.595/24 dle přiloženého náčrtu s tím, že Obec Lidečko by odkoupila od Ing. Jiřího 

Raidy, bytem Karolíny Světlé 1361/20, Podlesí, 73601 Havířov, část pozemku p.č.st.438-

zastavěná plocha a nádvoří, , část pozemku p.č.557/1 a část pozemku p.č.557/2 a celý pozemek 

p.č.556. Náklady na geometrický plán a návrh na vklad ponesou účastníci rovným dílem. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyvěsit záměr na prodej dle přiloženého náčrtu. 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce nechat vyhotovit dokumentaci pro stavební povolení na 

rozšíření vodovodu a na rozšíření stokové kanalizace 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-37-18-2018 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zahájit jednání s panem Františákem Jiřím a ukládá sdělit 

informaci, že příjezdová cesta z horní strany k pozemku p.č.593 je nereálná. Obec Lidečko není 

schopna cestu opravit tak, aby se jednalo o plnohodnotně kvalitní komunikaci, po které mohou 

jezdit i nákladní vozy. Taková rekonstrukce by byla neúměrně nákladná. Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi, aby napsal panu Hodoškovi Petrovi, Ohrada 1858, 75501 Vsetín a paní 

Jařabové Daně, bytem Lidečko čp.342 dopis, ve kterém je žádá o přehodnocení stanoviska ve 

věci umístění místní komunikace, protože jiná část než východní část pozemků, není vhodná na 

umístění komunikace. Zastupitelstvo obce schvaluje, že v případě, že pan Hodoško Petr a paní 

Jařabová Dana darují pozemky pod místní komunikací na východní straně svých pozemků, že 

Obec Lidečko na své náklady provede zaměření, návrh na vklad, vypracování smluv a u Pana 

Hodoška Petra také dvě šachty ze stokové kanalizace na náklady obce. Obec Lidečko nechá 

vypracovat na své náklady projekt pro stavební povolení na položení středotlakých rozvodů 

vodovodu a stokové kanalizace. Komunikace bude v šířce 3,5 m. Dále pan Františák Jiří na své 

náklady zaplatí náklady na položení stokové kanalizace a veřejného vodovodu. Materiál zaplatí 

Obec Lidečko. Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce nechat připravit základní návrh včetně 

polohopisu a výškopisu. 

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

 Usnesení č. ZO-37-19-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu kde Obec Lidečko prodává část pozemku 

p.č.2221/2, část pozemku p.č.2328/9 a části pozemku p.č.4111/3 dle předloženého náčrtu panu 

Sekulovi Karlovi za částku ve výši 100 Kč / m2. Dále zastupitelstvo obce prodává panu Pavlovi 

Dorňákovi část pozemku p.č.2227/15 za částku ve výši 100 Kč / m2 a pan Pavel Dorňák prodá 

Obci Lidečko část pozemku p.č. 2311 za částku ve výši 100 Kč / m2. Náklady na geometrický plán 

zaplatí účastníci rovným dílem včetně návrhu na vklad. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi po 

vypracování geometrického plánu nechat vypracovat kupní smlouvu a podepsat ji.  

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

 Usnesení č. ZO-37-20-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č.1052/3 a p.č.1052/1 dle 

předkupního práva vyplývajícího z kupní smlouvy. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit 

záměr na úřední desku a na stránky obce. Dále zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit 

smlouvu o budoucí smlouvě kupní na základě, které Obec Lidečko získá podíl pana Bojdy v 

parcele p.č. 1051. 

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

 Usnesení č. ZO-37-21-2018 

Zastupitelstvo obce ukládá správci obecních lesů předložit do konce roku na zasedání 

zastupitelstva obce návrh ceny za koupi podílu v lesních pozemcích p.č. 795 o výměře 3381 a 

p.č.796 o výměře 162 m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit do konce roku zasedání 
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zastupitelstva obce návrh kupní smlouvy a zařadit tento prodej do jednání zastupitelstva obce. V 

podílu jsou nezletilé děti. Souhlas s prodejem musí dát opatrovnický soud. 

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

 Usnesení č. ZO-37-22-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení parcely p.č. 3169/1 trvalý travní porost o výměře 1996 

m2 za částku ve výši 20,- Kč / m2. Zastupitelstvo obce přijímá darem od pana Černoty Petra, 

Lidečko čp.104, narozeném 18.9.1970 pozemek p.č. 2832/18, trvalý travní porost, o výměře 46 

m2, pozemek p.č. 2832/19, trvalý travní porost, o výměře 7 m2, pozemek p.č. 2832/20, trvalý 

travní porost, o výměře 404 m2 a jeho podíl ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. 2832/21, trvalý 

travní porost, o výměře 481 m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat kupní a 

darovací smlouvu a ukládá starostovi ji podepsat. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit, 

aby finanční prostředky za prodej pozemku byly použity pro umoření části dluhu. Zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi, aby se pokusil ve spolupráci s panem Černotou Petrem dořešit jeho 

dluhy, aby došlo ke zrušení zablokování pozemků na katastru nemovitostí, aby došlo zápisu 

Kupní a darovací smlouvy. V případě, že dluhy budou větší, zastupitelstvo obce schvaluje půjčku 

ve výši 80 tis. Kč. S pravidelným čtvrtletním splátkovým kalendářem. 

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

 Usnesení č. ZO-37-23-2018 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o bezplatný převod pozemku p.č.st.1026 od Pozemkového fondu 

ČR. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podat žádost. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

podat žádost o koupi pozemku p.č.691/1 od Pozemkového fondu s tím, že bude využito 

předkupní právo z důvodu toho, že Obec Lidečko sousedí s pozemkem s stavbou s požadovaným 

pozemkem. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní 

mezi Obcí Lidečko, kterou předloží ke schválení na zasedání zastupitelstva před koncem roku. 

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

 Usnesení č. ZO-37-24-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí informace starosty o tom, jak pokračují práce na 

řešení prodloužení stokové kanalizace do lokality od Jařabového mostu po Pechálovi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis pana Hyžáka Pavla a potvrzuje cestu vyvlastnění. 

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

 Usnesení č. ZO-37-25-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí informace místostarosty obce ve věci řešení 

stavebního povolení a dokumentace realizační, kde je zdržení. Zastupitelstvo obce schvaluje 

návrh starosty obce a tím ukládá radě obce, aby připravila novému zastupitelstvu varianty řešení 

motorestu včetně rozepsání výhod a nevýhod jednotlivých variant. Tyto varianty by měli být 

zaslány zvoleným zastupitelům ještě před zasedáním prvního zastupitelstva po volbách. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-37-26-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 

038/MBAA/18 mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a STRABAG a.s. se 

sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, IČO: 60838744 ve kterém se smluvní strany 

dohodly na základě požadavku objednatele (Obec Lidečko) na rozšíření rozsahu prováděných 

stavebních prací. Nová cena díla je vyčíslena v přiloženém položkovém rozpočtu, který je 

nedílnou součástí dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-37-27-2018 

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-37-28-2018 

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  


