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VÝPIS USNESENÍ 

ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko 

konaného dne 21. 12. 2018 

 Usnesení č. ZO-04-01-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu slečnu Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-04-02-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje ověřovateli zápisu pana Jakuba Machů a pana Mgr. Michala Bojdu. 

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

 Usnesení č. ZO-04-03-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje členy návrhové komise pana Jakuba Machů a pana Mgr. Michala Bojdu. 

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

 Usnesení č. ZO-04-04-2018 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1. Úvod 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Volba návrhové komise 
4. Schválení programu zasedání 
5. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
6. Motorest Čertovy skály  
7. Mateřská škola 
8. Farní centrum v Lidečku 
9. Akce v obci 
10. Různé 
11. Závěr 

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

 Usnesení č. ZO-04-05-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Obec Lidečko hradila všechny náklady spojené s dokončením 

likvidace společnosti Motorest čertovy skály s.r.o. místo pana Brhla Stanislava, který je soudem určený 

likvidátor a zároveň zastupoval Obec Lidečko ve společnosti Motorest čertovy skály, jako zodpovědná 

osoba. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-04-06-2018 

Zastupitelstvo obce ukládá oslovit společnost A77 s.r.o., kterou zastupuje Ing. Arch.Bureš, aby přeložila 

fakturu poníženou o částku 120. 000,- Kč, kterou ukládá starostovi obce, aby ji nechal proplatit. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 mezi Obcí Lidečko a společností A77 architektonický ateliér Brno, 

s.r.o. , Taussigova 3464/21, 61500 Brno, zastoupená: Ing. arch. Zdeně Bureš, Jiří Kolařík, Tomáš Langr, 

jednatelé, IČO: 06242308, DIČ: CZ06242308. Do dodatku jsou zapracovány požadavky vedení obce a 

předsedy technické komise Ing. Josefa Garguláka, s tím že zbývající částka ve výši 120.000,- Kč bez DPH 

bude zaplacena až po přepracování dokumentace pro stavební povolení části motorestu ve věci umístění 

sezónního občerstvení - bistra. Práce na dokumentaci pro stavební povolení by měly být provedeny do 

konce února 2019. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-04-07-2018 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením usnesení č. ZO-03-19-2018 z 3. Zasedání ZO Lidečko, které se 

uskutečnilo 6. 12. 2018, jejímž obsahem bylo uložení vedení obce a technické komisi připravit podmínky pro 

vyhlášení výzvy na návrh designu zrekonstruovaných pokojů. Důvodem zrušení výše uvedeného usnesení je, 

že stávající návrh je dostatečný. 

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

 Usnesení č. ZO-04-08-2018 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce ve spolupráci s technickou komisí, na základě doporučení technické 

komise připravit poptávkové řízení na jednotlivé řemeslné práce: Zednické práce - , profese TZB, profese 

TZB vzduchotechnika, elektroinstalace a výtahy včetně dodávky materiálu. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poptávkovým řízením na tyto řemeslné profese s tím, že budou osloveni 

konkrétní živnostníci a firmy z okolí.  

Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit jednotlivé firmy a živnostníky uvedené v příloze č. 3 zápisu ZO. 

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

 Usnesení č. ZO-04-09-2018 

Každý člen zastupitelstva obce se vyjádřil k návrhu, kde by mohlo být sezónní občerstvení. Z důvodu toho, 

že rozhodnutí kde bude trvalé sezónní občerstvení, je velmi zásadní zastupitelstvo obce ukládá, aby 

společnost A77 s.r.o. zpracovala studii s „Bistrem- sezónním občerstvením“ jak v přízemí, tak i v prvním 

patře. Po předložení zastupitelstvo rozhodne, kde trvalé sezónní občerstvení – Bistro bude. 

Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-04-10-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu č. 7 s názvem Mateřská škola na jedno z dalších zasedání. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby v případě zařazení tohoto bodu pozval na zasedání 

ředitelku mateřské školy. Zastupitelstvo obce doporučuje pozvat také ředitelku Základní školy, která by také 

informovala o Základní škole. Zastupitelstvo tímto deklaruje velký zájem o to, aby mateřská a základní škola 

fungovala a je připraveno být nápomocno při potřebných investicích nebo opravách.  
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Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-04-11-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení P. Petra Martinky administrátora Římskokatolické farnosti 

Lidečko, aby vystoupil na zasedání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-04-12-2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení sociálního fondu obce o částku 24. 080,- Kč z důvodu navýšení počtu 

zaměstnanců na VPP. 

Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

 

 
 
 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
 
 
Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


