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VÝPIS USNESENÍ 

z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 16. 6. 2020 
 

 Usnesení č. ZO-18-01-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou 18. zápisu zasedání zastupitelstva obce slečnu 

Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-18-02-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje členy mandátové komise Ing. Marcelu Unzeitigovou a Ing. 

Josefa Garguláka.  

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

 Usnesení č. ZO-18-03-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu Ing. Marcelu 

Unzeitigovou a Ing. Josefa Garguláka. 

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

 Usnesení č. ZO-18-04-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 18. zasedání  

 

1. Úvod 
2. Jmenování zapisovatele a mandátové komise 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. COVID 19 
6. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO 
7. Prodej bytu v bytovém domě čp.490 
8. Vypořádání bytů v bytovém domě čp.490 
9. Dotace ze Zlínského kraje: Místo setkávání a tvoření v Lidečku 
10. Dotace z Interreg V-A – Expozice o historii a spolupráci v Lidečku  
11. Prodej, směna pozemků a věcná břemena 
12. Smlouvy o budoucí smlouvě 
13. Plnění a stav rozpočtu obce Lidečko na rok 2020  
14. Změna rozpočtu č. 2 obce Lidečko 
15. Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2019 
16. Účetní závěrka Obce Lidečko za rok 2019 
17. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Hornolidečska z.s. na programové období 2021-2027  
18. Investiční záměry pro MAP za Základní školu Lidečko a Mateřskou školu Lidečko 
19. Vytvoření skupiny pro Expozici o historii a spolupráci v Lidečku 
20. Rekonstrukce Motorestu Čertovy skály – stav prací a další věci s tím spojené 
21. Různé 
22. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-18-05-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby ověřil postup Cyklostezky BVV a na příštím 

zasedání podal získané informace ve věci dalšího postupu. 

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

 Usnesení č. ZO-18-06-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje na svém 18. zasedání zastupitelstva dne 16. 6. 2020 Smlouvu o 

budoucí smlouvě kupní mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a Alenou a 

Františkem Fojtíkovými, bytem Lidečko 14, 756 15 Lidečko, kde Alena Fojtíková, R.Č.: 665317/0931 

bytem Lidečko č. p. 14 svůj podíl ½ v parcele p.č.2809 – trvalý travní porost o výměře 259 m2 a svůj 

podíl ½ v parcele p.č. 2832/8 – trvalý travní porost o výměře 908 m2 prodá Obci Lidečko za částku 

ve výši 2.285,- Kč a Obec Lidečko prodá paní Fojtíkové Aleně podíl ½ v části parcele p.č. 2831 – 

travní porost  a to díl „f“ o výměře 67 m2 a díl „d“ o výměře 189 m2 a část parcele p.č. 4363 a to díl 

„e“ o výměře 1 m2 a díl „g“ o výměře 25 m2  dle GP č. 1761-83/2020 za částku ve výši 2.285,- Kč a 

pan František Fojtík, Lidečko č. p. 14, RČ: 611227/0395 svůj podíl ½ v parcele p.č.2809 – trvalý 

travní porost o výměře 259 m2 a svůj podíl ½ v parcele p.č.2832/8 – trvalý travní porost o výměře 

908 m2 prodá Obci Lidečko za částku ve výši 2.285,- Kč a Obec Lidečko prodá panu Františku 

Fojtíkovi podíl ½ v části parcele p.č. 2831 – travní porost  a to díl „f“ o výměře 67 m2 a díl „d“ o 

výměře 189 a část parcele p.č. 4363 a to díl „e“ o výměře 1 m2 a díl „g“ o výměře 25 m2  dle GP č. 

1761-83/2020 za částku ve výši 2.285,- Kč. Obec Lidečko prodá nově vzniklé parcely a to: 

p.č.2831/4 – trvalý travní porost o výměře 214 m2 a p.č.2831/5 – trvalý travní porost o výměře 68 

m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní. 

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

 Usnesení č. ZO-18-07-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 

Lidečko, IČO: 00304042 a paní Vikovou Jaroslavou MUDr., Národního odboje 264, 739 21 Paskov 

na prodej části pozemku p. č. 2227/2 o velikosti cca 533 m2 v k. ú. Lidečko za cenu 30,-Kč / m2. 

Metry budou stanoveny geometrickým zaměřením – náklady na geometrický plán bude hradit 

kupující. Zaměření skutečného stavu prodeje části parcely nechá vyhotovit kupující. Zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi obce vypracovat a podepsat smlouvu o budoucí smlouvě s paní Vikovou. 

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

 Usnesení č. ZO-18-08-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení bytové komise – přidělení nově zrekonstruovaného bytu 

č. 276/7 v bytovém domě č.p. 276 paní Magdě Mičatkové, datum narození 30. 10. 1992, bytem 

Lidečko 276 a uvolněný menší byt č. 276/2 bude řešený v návaznosti na prodej bytu 490/497. Rada 

obce rozhodne v této věci a uzavře nájemní smlouvu na byt 3+1 i na byt 1+1. Rada obce může 

rozhodnout, zda na byt 1+1 vyhlásí výzvu. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 1, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-18-09-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytu 490/497 v bytovém domě č.p. 490 paní Lence Šeré, 

bytem Lužná 266, 756 11 Valašská Polanka, dle nabídnuté ceny ve výši 777. 000,- Kč včetně podílu 

466/13083 na společných prostorech a prodává podíl 466/13083 v parcele p.č.st. 934 - zastavěná 

plocha / nádvoří o celkové výměře 568 m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi nechat 

vypracovat kupní smlouvu a podepsat ji. 

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

 Usnesení č. ZO-18-10-2020 

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodat níže uvedené byty v 16 -ti bytovce „Na Výsluní“ budoucím 

majitelům, dle jejich předkupního práva vyplývajícího ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní a to: 

byt č. p. 490/504 v bytovém domě č. p. 490, zapsán na LV 1368 v k. ú. Lidečko na parcele p. č. st. 

934 a podíl 883/13083 v parcele p.č.st. 934, byt č. p. 490/508 v bytovém domě č. p. 490, zapsán na 

LV 1368 v k. ú. Lidečko na parcele p. č. st. 934 a podíl 883/13083 v parcele p. č. st. 934. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit záměr. 

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

 Usnesení č. ZO-18-11-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.D/2101/2020/STR mezi Obcí Lidečko 

a Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 21, PSČ 761 90, zastoupeným, hejtmanem Jiřím 

Čunkem, kde se zavazuje poskytovatel Zlínský kraj, poskytnou Obci Lidečko dotaci z Fondu 

Zlínského kraje do výše 970.000,- Kč na realizaci projektu: Zateplení a výměna oken: Místo 

setkávání a tvoření v Lidečku evidovaného pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace 

RP02-20DT1/037. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat Smlouvy o dotaci. 

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

 Usnesení č. ZO-18-12-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 75615 Lidečko, IČO: 

00304042 a panem Vojtěchem Fojtů, Horní Lideč 280, 756 12, IČO: 42087694 na realizaci projektu: 

Zateplení a výměna oken: Místo setkávání a tvoření v Lidečku za částku ve výši 1. 941. 254,15 Kč 

včetně DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-18-13-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu 

malých projektů č. CZ/FMP/6c/035 mezi obcí Lidečko a regionem Bílé Karpaty, nám. T. G. 

Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO: 70849153 jako správce dotace, kde účelem je spolufinancování 

schváleného malého projektu Expozice o historii a spolupráci v Lidečku CZ/FMP/6c/04/062 z 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kde přeshraniční partner 
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je Obec Zariečie. Výše dotace činí 29992,25 EUR. S tím, že vlastní zdroje Obce Lidečko budou ve 

výši 5292,75 EUR. Smlouva je přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat 

Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů č. 

CZ/FMP/6c/035. 

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

 Usnesení č. ZO-18-14-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje na svém 18. zasedání dne 16. 6. 2020 prodej části parcely p.č. 4147/1 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace a části parcely p.č. 351/7 – ostatní plocha, jiná plocha manželům 

Astrid Brhlové, narozené 10. 2. 1963, RČ: 635210/0040 a Stanislavovi Brhlovi, narozenému 24. 11. 

1962, RČ: 621124/0255, oba bytem Lidečko 492 za částku ve výši 13.300,- Kč, s tím, že manželé Brhlovi 

prodají Obci Lidečko část parcele p.č. 357/2 – zahrada za částku ve výši 3.500,- Kč. Cena odpovídá 

vypořádání skutečných hranic a vzájemné dohodě s ohledem na to, aby se předešlo uplatnění vydržení, 

dle přílohy č. 4, která je součástí 18. zápisu zasedání ZO. Náklady na geometrický plán ponesou 

žadatelé s tím, že pan Brhel Stanislav, narozený 24. 11. 1962, bytem Lidečko 492 prodá Obci Lidečko. 

Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 parcelu p.č. 3826/9 – lesní pozemek o výměře 730 m2 za 

částku ve výši 9.800,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu, kde cena za prodávané 

pozemky bude stejná jako cena za kupované pozemky. Geometrický plán zaplatí manželé Brhlovi a 

návrh na vklad bude zaplacen rovným dílem. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat kupní 

smlouvu po tom, co bude geometrický plán.  

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-18-15-2020  

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá navržený prodej obecních pozemků panem Pavlem Hyžákem, 

narozeným 12. 10. 1971,bytem Lidečko 412, 756 15 Lidečko, dle přílohy č. 5, která je nedílnou 

součástí 18. zápisu ZO a schvaluje pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí na akci: prodloužení stokové kanalizace na parcele p.č. 2557/3, která je nutná pro 

budoucí vyvlastnění dané parcely. 

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

 Usnesení č. ZO-18-16-2020  

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi, aby po dořešení spoluvlastnického podílu pana 

Aloise Pechála, narozeného 21. 6. 1955, bytem Horní Lideč 259, 756 12 Horní Lideč, nechal 

vypracovat smlouvu o budoucí smlouvě kupní se zřízením věcného břemene vstupu a vjezdu pro 

Antonína Pechála, narozeného 26. 1. 1967, bytem Pod Hájem 531, 766 01 Valašské Klobouky, 

Petra Pechála, narozeného 20. 11. 1974, Horní Lideč 351, 756 12 Horní Lideč, Marii Krahulíkovou, 

narozenou 13. 8. 1938, bytem Lidečko 351, 756 15 Lidečko, Davida Pechála, narozeného 28. 11. 

1976, bytem Valašská Polanka 392, Petra Sekulu, narozeného 21. 9. 1971, bytem Horní Lideč 188, 

756 12 Horní Lideč a Aloise Pechála, narozeného 21. 6. 1955, bytem Horní Lideč 259, 756 12 Horní 

Lideč za částku ve výši 15,- Kč / m2 s tím, že po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě starosta obce 

nechá vypracovat, dle předloženého náčrtu, který je přílohou č. 6 zápisu 18. zasedání ZO, 
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geometrický plán a po jeho dodání zastupitelstvo obce ukládá starostovi nechat vypracovat kupní 

smlouvu a smlouvu na zřízení služebnosti a podepsat ji. Na dalším zasedání zastupitelstva se bude 

celá problematika opětovně řešit podle toho, jak se dořeší požadavek pana Aloise Pechála po 

vyvěšení. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-18-17-2020  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit záměr na prodej části pozemku p. č. 2456/52 dle 

přílohy č. 7, která je nedílnou součástí zápisu 18. zasedání ZO.  

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-18-18-2020  

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá předložený návrh směny pozemků panem Ing. Petrem Ryzou, 

Lidečko 203, 756 15 Lidečko, IČO: 74895770 přijatým dne 7. 5. 2020 pod Č.j.: LI 328/2020, ale 

schvaluje záměr, kdy Obec Lidečko prodá panu Ing. Petrovi Ryzovi část parcele p. č. 4096/2 a to 

tak, že počet m2 bude stejný jako ty, co odkoupí Obec Lidečko z parcele p.č.1872, jehož vlastníkem 

je Ing. Petr Ryza. Návrh je předložen v příloze č. 9, která je nedílnou součástí 18. zápisu zasedání 

ZO. V případě, že s návrhem bude Ing. Petr Ryza souhlasit, tak zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi vyvěsit záměr, dle výše uvedeného návrhu.  

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

 Usnesení č. ZO-18-19-2020  

Zastupitelstvo obce zamítá prodej části parcely p. č. 2328/5, dle přiloženého návrhu v žádosti 

společnosti Mestav s.r.o., Lidečko 468, 756 15 Lidečko, IČO: 47975679, která je přílohou č. 10 

zápisu 18. zasedání ZO s tím, že ukládá vedení obce oslovit společnost Mestav s. r. o. , aby podala 

žádost o pronájem předmětné parcely, která bude předmětem projednávání Rady obce Lidečko.  

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

 Usnesení č. ZO-18-20-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr na prodej části parcely p. č. 4169/2 a p.č. dle 

přiloženého návrhu – příloha č. 11 zápisu 18. zasedání ZO s tím, že budou splněny podmínky 

vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě do konce září 2020. V případě, že nebudou splněny 

podmínky, tak zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu na svém říjnovém zasedání. 

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

 Usnesení č. ZO-18-20A-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní a darovací smlouvu, kde paní Bc. Krchová Zdeňka, R. Č.: 

785318/5846, bytem Lidečko 102, 756 15 Lidečko prodá Obci Lidečko pozemek p. č. 2020/7, o 

výměře 194 m2, vymezený geometrickým plánem a Obec Lidečko se zavazuje tento pozemek 
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převzít a zaplatit paní Krchové kupní cenu ve výši 3.880,- Kč (20,- Kč za 1 m2). Spoluvlastníci 

pozemku p. č. 4106/6, o výměře 4 m2 vymezeného geometrickým plánem darují své 

spoluvlastnické podíly k tomuto pozemku Obci Lidečko, tedy pan Herián František, R. Č.: 

470922/457, bytem Lidečko 424, 756 15 Lidečko, daruje svůj spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/16 

k tomuto pozemku Obci Lidečko, pan Janošík Josef, R. Č.: 450508/426, bytem Lidečko 113, 756 15 

Lidečko, daruje svůj spoluvlastnický podíl ve výši id. 8/16 k tomuto pozemku Obci Lidečko, pan Jan 

Pastorčák, R. Č.: 511219/028, bytem Bratří Hlaviců 115, 755 01 Vsetín, daruje svůj spoluvlastnický 

podíl ve výši id. 3/16 k tomuto pozemku Obci Lidečko a pan Miroslav Pastorčák, R. Č.: 471024/429, 

bytem Lidečko 433, 756 15 Lidečko, daruje svůj spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/16 k tomuto 

pozemku Obci Lidečko. Obec Lidečko dar přijímá. 

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

 Usnesení č. ZO-18-21-2020 

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

dohodu o umístění stavby IV-12-8019069/2, Lidečko p.č. 2539, NNk za jednorázovou částku ve výši 

1.000, - Kč mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi podepsat tuto smlouvu. 

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

 Usnesení č. ZO-18-22-2020 

Zastupitelstvo obce bere informaci o plnění rozpočtu obce Lidečko na rok 2020 na vědomí. 

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

 Usnesení č. ZO-18-23-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 obce Lidečko v roce 2020, dle přílohy č. 13, 

která je nedílnou součástí zápisu 18. zasedání ZO. 

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

 Usnesení č. ZO-18-24-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2019 a vyslovuje souhlas s 

celoročním hospodařením bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-18-25-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí Zprávu č. 132/2019/EKO o výsledku přezkoumání 

hospodaření Obce Lidečko, IČO 00304042 za rok 2019. 

Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-18-26-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje účetní závěrku obce Lidečko sestavenou ke dni 31. 12. 2019 

bez výhrad. 

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

 Usnesení č. ZO-18-27-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje hospodářský výsledek ve výši 7 418 319,48 Kč a jeho převod 

na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let. 

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

 Usnesení č. ZO-18-28-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce vypracovat a podepsat Protokol o schválení 

účetní závěrky obce za rok 2019. 

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

 Usnesení č. ZO-18-29-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS 

Hornolidečska, z. s. na programové období 2021-2027. 

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

 Usnesení č. ZO-18-30-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje aktualizaci Strategického rámce priorit MAP do roku 2023 

pro ORP Vsetín, dle přílohy č. 14, která je nedílnou součástí zápisu 18. zasedání ZO. 

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

 Usnesení č. ZO-18-31-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá, aby každý zastupitel napsal do 3. 7. 2020 návrh osob, které se zajímají 

o historii a mohly by tak být členy skupiny zaměřené na realizaci Expozice o historii a spolupráci 

v Lidečku. 

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

 Usnesení č. ZO-18-32-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce při rekonstrukci penzionu Čertovy skály, Lidečko 466 pro 

tyto firmy: Vojtěch Fojtů, Horní Lideč 280, 756 12 Horní Lideč, IČO: 42087694, Miroslav Juráň, 

Francova Lhota 293, 756 14 Francova Lhota, IČO: 69589500, Richard Kulíšek, Lidečko 76, 756 15 

Lidečko, IČO: 76003841, TM Stav, spol. s r o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO: 4839947, BR servis, 

Lidečko 86, 756 15 Lidečko, IČO: 25845560, Juřička Josef, Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka, 

IČO: 73294195. Předmět víceprací a jejich výše je přílohou č. 15, která je nedílnou součástí zápisu 
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18. zasedání ZO. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce nechat proplatit faktury na výše 

uvedené vícepráce.  

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-18-33-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu parapetních plechů na budově Penzionu Čertovy skály, 

Lidečko č. p. 466. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 

 Usnesení č. ZO-18-34-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Lidečko a panem Juřičkou 

Josefem, Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka, IČO: 73294195 na realizaci zakázky Dodávka a 

montáž podlah v penzionu, kde se posouvá termín do 30. 9. 2020 z důvodu posunutí termínu 

otevření penzionu na příští rok, aby koberce a vynyl podlahy nebyly tak zatěžovány stavbou a 

celková cena se navyšuje z důvodu schválených víceprací a upřesnění počtu m2 podlah. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-18-35-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Lidečko a panem Vaňkem 

Petrem, Masarykovo náměstí 103, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 29357705 na realizaci zakázky 

Dodávka a montáž vnitřních dveří v penzionu, kde se posouvá termín do 30. 10. 2020 z důvodu 

posunutí termínu otevření penzionu na příští rok, a celková cena se navyšuje z důvodu schválených 

víceprací a upřesnění detailů zámků a samozavíračů. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  

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

 Usnesení č. ZO-18-36-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 

75615 Lidečko, IČO: 00304042 a společností TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO: 

4839947 na realizaci zakázky Zateplení a fasáda penzionu – stavební práce, kde se posouvá termín 

do 20. 6. 2020 z důvodu doplnění některých prací, které nebyly v rozpočtu a celková cena se 

navyšuje z důvodu schválených víceprací a upřesnění výměr některých položek. Zastupitelstvo 

obce ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

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

 

Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce 
 
Zbyněk Kulíšek - místostarosta  


