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VÝPIS USNESENÍ 

z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 23. 5. 2019 
 

 Usnesení č. ZO-08-01-2019 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu slečnu Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-08-02-2019 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Jaroslava Rumánka a pana Jiřího 

Fuska. 

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

 Usnesení č. ZO-08-03-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje členy návrhové komise pana Ing. Jaroslava Rumánka a pana 

Jiřího Fuska. 

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

 Usnesení č. ZO-08-04-2019 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 8. zasedání rozšířený o body: 

20. Pracovní místo na dobu neurčitou 
21. Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2018 
22. Blesková povodeň 
 
1. Úvod 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Volba návrhové komise 
4. Schválení programu zasedání 
5. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
6. Rozdělení pozemků a žádost o odpovědi 
7. Dotace na 30. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb 
8. Dotace EFEKT 2019 – výměna svítidel na LED svítidla 
9. Oprava místních komunikací v Lidečku 2019 
10. Změna rozpočtu č. 1 Obce Lidečko 
11. Audit Obce Lidečko 
12. Prodej pozemků dle záměrů 
13. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 
14. Cyklostezka Bečva Vlára Váh 
15. Motorest Čertovy skály  
16. Setkání rodáků a jiné možné akce 
17. Společné zasedání s obcí Zariečie 
18. Různé 

  19. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-08-05-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odpovědi starosty obce Ing. Vojtěcha Ryzy a bývalého 

místostarosty pana Josefa Kulíška, dle přílohy č. 4 zápisu 8. zasedání ZO na žádosti o odpovědi z 

dopisu pana XY, Lidečko   , ze dne 30. 3. 2019 a ukládá vedení obce, tuto odpověď panu XY odeslat.  

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

 Usnesení č. ZO-08-06-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se při variantách vypořádání pozemků s bratry XY, Lidečko 52, 

počítalo s plánovaným vlekem, tak jak je uvedeno v územním plánu Obce Lidečko, což bude 

podmínkou Obce Lidečko při vypořádání pozemků.  

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

 Usnesení č. ZO-08-07-2019 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce a vytvořené skupině (pro řešení vypořádání pozemků s 

bratry XY) vypracovat dva návrhy: mimosoudní a soudní vyrovnání.  

 

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

 

 Usnesení č. ZO-08-08-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1228/2019/KUL mezi Obcí 

Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. 

Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320 na realizaci akce: 30. mezinárodní festival dechových hudeb v 

Lidečku. 

 

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

 Usnesení č. ZO-08-09-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 

Lidečko, IČO: 00304042 a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 

11, IČO: 00020729 na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lidečko, realizovanou v roce 

2019. 

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

 Usnesení č. ZO-08-10-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s vybraných uchazečem, který předložil nabídku s nejnižší 

cenou 496. 800,- Kč bez DPH a to SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZLÍNSKA s. r. o., K Majáku 5001,761 23 

ZLÍN, IČO: 26913453. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a ukládá starostovi tuto 

smlouvu podepsat. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-08-11-2019 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje, aby částka 436. 000,- Kč byla zapracována do změny 

rozpočtu.  

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

 Usnesení č. ZO-08-12-2019 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu obce Lidečko. č. 1/2019 dle přílohy.  

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

 Usnesení č. ZO-08-13-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4256 v k.ú. Lidečko o výměře 104 m2 za 

100,- Kč / m2 s tím, že bude vyhotoven geometrický plán, ve kterém  bude zaměřena místní komunikace, 

která zasahuje do pozemku pana XY, Lidečko čp. 84 parcele p.č. 505/7.  

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

 Usnesení č. ZO-08-14-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce následující: Zastupitelstvo ukládá starostovi 

obce písemně vyzvat paní XY, bytem Lidečko č. p. 90, aby zjistila, zda je možné při prodeji části 

pozemku p.č. 501, kde zasahuje místní komunikace zástavní právo vymazat, v případě kladné 

písemné odpovědi ukládá starostovi nechat vypracovat geometrický plán na prodej parcely 

p.č.505/1 s věcným břemenem vodovodního řádu a geometrického plánu na prodej části pozemku 

p.č.501, na kterém je místní komunikace. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí 

smlouvě kupní se zřízením služebnosti, aby se mohlo zahájit vypracování geometrických plánů. 

Jeden geometrický plán bude na náklady paní XY a druhý na náklady Obce Lidečko. 

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

 Usnesení č. ZO-08-15-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje prodej stavebního pozemku v lokalitě „Nad vlakovou 

zastávkou“ p. č. 1010/18 o výměře 847 m2, za částku ve výši 455,- Kč/m2 panu XY, bytem Tichov 44       

a schvaluje pořadí nabídek dle navržené ceny za m2. V případě odstoupení, bude pozemek 

nabídnut druhému zájemci v pořadí. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku s podmínkou, 

že do 5-ti let po podpisu smlouvy bude na kupujícího vydáno stavební povolení na výstavbu 

rodinného domu. V případě, že tato podmínka nebude splněna, bude pozemek odprodán zpět 

Obci Lidečko za stejnou cenu, za jakou byl koupen v případě, že o něj bude mít Obec Lidečko 

zájem.   

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 1 
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 Usnesení č. ZO-08-16-2019  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi odpovědět na žádost paní XY, bytem Mikušovce 184, 

Slovenská republika na odkoupení pozemku p.č. 2542 tak, že  v současné době z důvodu 

vypořádání majetkoprávních vztahů není pozemek určen pro výstavbu rodinného domu. 

Zastupitelstvo obce zamítá záměr prodeje pozemku parcely p.č. 2542. 

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

 Usnesení č. ZO-08-17-2019  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č.1052/2 – orná půda o výměře 702 m2 a 

část pozemku p. č.1052/1 – orná půda o výměře 1058 m2 a 264 m2 za částku ve výši 5,- Kč. Částka 

odpovídá vzájemné dohodě, ze které vyplynulo, že manželé David a Ludmila Bojdovi prodali obci 

Lidečko dle Kupní smlouvy ze dne 5. 5. 2011 pozemek p. č. 1052/2 o výměře 3. 322 m2 za částku ve 

výši 5,- Kč. Byla stanovena podmínka, že po rozdělení dané lokality, budou manželům prodány 

parcely o celkové výměře 55 % z výměry 3. 322 m2 což činí 1. 827 m2. Záměr byl řádně vyvěšen. 

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

 Usnesení č. ZO-08-18-2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní dle, které pan XY prodá Obci 

Lidečko svůj podíl v parcele p.č.1051 dle uvedené přílohy o výměře cca 318 m2 a Obec Lidečko ve 

smlouvě o budoucí smlouvě kupní prodá část pozemku p.č. 1052/3 o výměře 101 m2. Smlouva o 

budoucí smlouvě kupní bude realizována ve smlouvě kupní až po dořešení dědického řízení po XY a 

XY, Lidečko 288. Bez dořešení dědického řízení není možné provést dělení pozemku.  

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

 Usnesení č. ZO-08-19-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje prodej částí pozemků p.č. 2546/3, p.č. 2545, p.č. 2547/4 a 

p.č. 2541 o celkové výměře 270 m2. Návrh je přílohou 8. zápisu zasedání ZO. Podmínkou je to, že 

pan XY, bytem Lidečko 8,  prodá parcelu p.č. 2549 a p.č. 2557/3. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi obce, aby to projednal s panem XY. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce po 

jednání s panem XY v případě jeho souhlasu, vyvěšení záměru na prodej části pozemků dle náčrtu.  

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

 Usnesení č. ZO-08-20-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene 

(služebnosti) a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016503/001 mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 

756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou: ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 

137/45, Valašské Meziříčí 757 01, IČO: 28628250. Obsahem věcného práva bude právo Budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčené 
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nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost Budoucí povinné výkon 

těchto práv strpět. 

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

 Usnesení č. ZO-08-21-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje nový technický návrh výměny sloupu VO na parcele p.č. 

2203/30 sloup odkud by se vyvedl ze stávajícího sloupu  č. 786 nový vzdušný kabel na nový 

(vyměněný) sloup. Od sloupu by se vyvedl kabel protlakem přes cestu na plánovaný zapojený 

pozemek v návaznosti věci položení elektrické přípojky pro stavbu společnosti RIVIERA TOUR, dle 

přílohy č. 9, která je součástí 8. zápisu zasedání ZO. 

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

 Usnesení č. ZO-08-22-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce odpovědět, že obec Lidečko v současné době 

nemá záměr tento pozemek prodávat. V současné době je část pozemku dána do pronájmu a další 

část slouží jako příjezdová komunikace na další pozemky. V případě, že Obec Lidečko bude část 

pozemku 2082/1 prodávat bude pan XY o této skutečnosti informován.  

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

 Usnesení č. ZO-08-23-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá krb v budově Motorestu Čertovy skály. 

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

 Usnesení č. ZO-08-24-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje dispozici wellness v budově motorestu navrženou Ing. 

Josefem Gargulákem, kromě pokojů 072 a 069. 

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

 Usnesení č. ZO-08-25-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko bere informace na vědomí a ukládá starostovi připravit nějakou 

alternativu pro akci „setkání rodáků“ v obci Lidečko. 

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

 Usnesení č. ZO-08-26-2019  

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby některé z dalších zasedání zastupitelstva bylo společně se 

zastupiteli Obce Zariečie v případě, že to bude možné.  

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-08-27-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje, aby se paní XY, nar. 7. 7. 1974, bytem Lidečko 354 stala od 

1. 6. 2019 pracovníkem Obce Lidečko na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby 

starosta obce podepsal pracovní smlouvu mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467,756 15 Lidečko a paní XY, 

nar. 7. 7. 1974, bytem Lidečko 354 na pozici Provozář. 

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

 Usnesení č. ZO-08-28-2019  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje, Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2018 a vyslovuje 

souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

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

 

 

 
 
 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
 
Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


