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VÝPIS USNESENÍ 

z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 23. 1. 2020 
 

 Usnesení č. ZO-15-01-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou 15. zápisu zasedání zastupitelstva obce slečnu 

Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-15-02-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Kulíška a pana Stanislava Brhla. 

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

 Usnesení č. ZO-15-03-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje členy návrhové komise pana Jakuba Machů a pana Jindřicha 

Trochtu. 

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

 Usnesení č. ZO-15-04-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 15. zasedání rozšířený o body: 
 
20. Byt v bytovém domě č. p. 490 
21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby 
22. Expozice o historii a spolupráci v Lidečku 
 

1. Úvod 
2. Jmenování zapisovatele a mandátové komise 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO 
6. Pošta Partner 
7. Kupní smlouva navazující na smlouvu o budoucí smlouvě kupní Riviera Tour 
8. Prodej a směna pozemků 
9. Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Nad vlakovou zastávkou“ 
10. Odkoupení rodinného domu 
11. Zahájení rozpravy o rozpočtu obce Lidečko na rok 2020 
12. Zhodnocení akcí a roku 2019 
13. Plán akcí na rok 2020 
14. Smlouva o dílo na zateplení budovy penzionu  
15. Prodloužení smluv o dílo na rekonstrukci motorestu  
16. Výběrové řízení na různé práce spojené s penzionem Čertovy skály 
17. Motorest Čertovy skály  - stav prací a další věci s tím spojené 
18. Různé 
19. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-15-05-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá členům zastupitelstva: Ing. Robertovi Šomanovi, Ing. Petrovi 

Gargulákovi a Ing. Vojtěchu Ryzovi, aby dopracovali návrh na soudní rozdělení pozemků a ve 

spolupráci s právníky, řešili soudní rozdělení mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 

00304042 a bratry Filákovými, Lidečko 52. 

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

 Usnesení č. ZO-15-06-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení kupní ceny o 50,- Kč za m2 na základě důvodů uvedených v 

dopise. Zastupitelstvo obce ukládá starostovy, aby nechal vyhotovit geometrický plán, kde bude 

zřízeno věcné břemeno pro pana Dolinu, tak jak bylo dohodnuto ve vzájemné smlouvě, kterou 

podepsal pan Doliny, pan Číž Pavel a Obec Lidečko. Věcné břemeno je pro přípojku elektrické 

energie. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 

Obcí Lidečko a společností Riviera Tour.cz, Pavel Číž, Lidečko 31, 756 12 Horní Lideč, IČO: 

25911741, DIČ:CZ25911741, Pavel Číž. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby po doložení 

geometrického plánu nechal vypracovat kupní smlouvu a smlouvu na zřízení věcného břemene, 

kde bude částka za m2 snížena o 50,- Kč / m2.   

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

 Usnesení č. ZO-15-07-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce Zbyňkovi Kulíškovi, aby jednal s žadateli – manželi 

Fojtíkovými, bytem Lidečko 14 a předložil jim návrh, který je přílohou č. 5 a ukládá starostovi obce 

po odsouhlasení vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku. (příloha č. 5) 

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

 Usnesení č. ZO-15-08-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje prodej pozemku p. č.1061/2 o výměře 670 m2 za částku ve 

výši 507 Kč/m2 celkem tedy za celkovou částku ve výši 339.690,- Kč manželům Mgr. Ivetě 

Skácelové, bytem Horní Lideč 59 a Ing. Michaelovi Skácelovi, bytem Malá Dlážka 8, Přerov, 750 02. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce nechat vypracovat kupní smlouvu od právníků a 

podepsat ji. 

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

 Usnesení č. ZO-15-09-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje prodej pozemku p. č.1063/4 o výměře 601 m2 za částku ve 

výši 460 Kč/m2 celkem tedy za celkovou částku ve výši 276.460,- Kč manželům Mgr. Ivetě 

Skácelové, bytem Horní Lideč 59 a Ing. Michaelovi Skácelovi, bytem Malá Dlážka 8, Přerov, 750 02. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce nechat vypracovat kupní smlouvu od právníků a 

podepsat ji. 
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Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 0  

 Usnesení č. ZO-15-10-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá koupi rodinného domu č. p. 243 v k. ú. Lidečko. 

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

 Usnesení č. ZO-15-11-2020 

Zastupitelstvo obce bere informace starosty obce na vědomí a ukládá zapracovat do rozpočtu obce 

náklady na tradiční akce, na netradiční hry, letní kino, a také na společné dvoudenní poznávací 

jednání zastupitelů. Dále zastupitelstvo obce schvaluje společné zasedání zastupitelstva obce 

Lidečko, zástupců složek a zastupitelů obce Záriečie. 

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

 Usnesení č. ZO-15-12-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce: Zateplení a fasáda penzionu se 

společností TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČ: 48399477 za částku ve výši 

2.360.614,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo mezi 

Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a společností TM Stav, spol. s r.o., 

Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO:48399477. 

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

 Usnesení č. ZO-15-13-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí prodloužení smlouvy o dílo č. 2/19 a schvaluje dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 2/19 na zakázku - Název zakázky: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – 

zednické práce“ mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a panem 

Vojtěchem Fojtů, Horní Lideč 280, 756 12 Horní Lideč, IČO:42087694 a ukládá starostovi obce 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/19. 

Prodloužení bude následovné: 

„Stavební práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této 

smlouvy, s tím, že všechny práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020, vyjma dokončení 

prací v pokojích motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“ 

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

 Usnesení č. ZO-15-14-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí prodloužení smlouvy o dílo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na zakázku - Název zakázky: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – Profese TZB (ÚT, ZTI, 

plyn)“ mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a panem Miroslavem 

Juráněm, Francova Lhota, 756 14 Francova Lhota, IČO:69589500 a ukládá starostovi obce 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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Prodloužení bude následovné: 

„Práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s 

tím, že všechny práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020, vyjma dokončení prací v pokojích 

motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“ 

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

 Usnesení č. ZO-15-15-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí prodloužení smlouvy o dílo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na zakázku Název zakázky: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – elektroinstalace“ mezi 

Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a panem Richardem Kulíškem, Lidečko č. 

p. 76, 75615, IČO:76003841 a ukládá starostovi obce podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Prodloužení bude následovné: 

„Práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s 

tím, že všechny práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020, vyjma dokončení prací v pokojích 

motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“ 

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

 Usnesení č. ZO-15-16-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí prodloužení smlouvy o dílo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na zakázku Název zakázky: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – profese TZB 

(vzduchotechnika VZT)“ mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a 

společností INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČO:46994955 a ukládá starostovi 

obce podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Prodloužení bude následovné: 

„Práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s 

tím, že všechny práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020, vyjma dokončení prací v pokojích 

motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“ 

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

 Usnesení č. ZO-15-17-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dílčí prodloužení smlouvy o dílo č.3/19 ze dne 18. 3. a schvaluje 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.3/19 na zakázku Název zakázky: „Rekonstrukce pokojů v I. a II. 

patře budovy č. p. 466“ mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a panem 

Vojtěchem Fojtů, Horní Lideč 280, 75612, IČO:42087694 a ukládá starostovi obce podepsat 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/19. 

Prodloužení bude následovné: 
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„Stavební práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této 

smlouvy, s tím, že všechny práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020, vyjma dokončení 

prací v pokojích motorestu, které budou dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“ 

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

 Usnesení č. ZO-15-18-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby výběrové řízení na jednotlivé práce a dodávky v rámci 

rekonstrukce Penzionu Čertovy skály byly v režimu výběrové řízení malého rozsahu, s tím že se 

osloví minimálně 3 firmy. 

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-15-19-2020 

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Lidečko, aby schválila smlouvy o dílo na další práce, 

dodávky a montáže spojené s rekonstrukcí motorestu Čertovy skály.  

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-15-20-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byl byt Obce Lidečko v bytovém domě č. p. 490 prodán a to 

formou výzvy a otvírání obálek. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat odhad ceny, 

která bude minimální pro její koupi (vč. ceny za odhad), a poté ukládá vyvěsit záměr prodeje. 

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

 Usnesení č. ZO-15-21-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č.IP-12-8025403 na části pozemku p. č.4108/1 v k.ú. Lidečko mezi Obcí Lidečko, 

Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, 

Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupena na základě plné moci ev. č.: PM/II 

049/2019 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 783/2, Ostrava – Přívoz, 702 00. Zastupitelstvo obce 

ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025403. 

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

 Usnesení č. ZO-15-22-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje  

a) podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu INTERREG  

V-A Slovenská republika – Česká republika pro projekt „Expozice o historii a spolupráci v Lidečku“ 

b) spolufinancování a předfinancování projektu „Expozice o historii a spolupráci v Lidečku“ ve výši 

rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v 

souladu s podmínkami poskytnutí pomoci 
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c) vyčlenění vlastních finanční prostředků na realizaci projektu „Expozice o historii a spolupráci v 

Lidečku“ ve výši 5 292,75 €. 

d) zajištění realizace projektu „Expozice o historii a spolupráci v Lidečku“ v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci podmíněné získáním nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. 

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

 

 
 
 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
 
Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


