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VÝPIS USNESENÍ 

z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 18. 12. 2020 
 

 Usnesení č. ZO-23-01-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu 23. zasedání zastupitelstva obce slečnu 

Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-23-02-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje mandátové komise pana Bc. Jaroslava Rumánka a paní Ing. 

Marcelu Unzeitigovou 

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

 Usnesení č. ZO-23-03-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu Bc. Jaroslava 

Rumánka a paní Ing. Marcelu Unzeitigovou. 

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

 Usnesení č. ZO-23-04-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 21. zasedání rozšířený o body: 

17. Dořešení garáže č. 2 v 16 - bytovém domě 

 

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 zastupitelstva obce 

7. Změna rozpočtu č. 8 

8. Pozemky 

9. Provozní řád ve sběrném dvoře 

10. Penzion Čertovy skály – stav a plán prací, stav financí 

11. Zhodnocení roku 2020 včetně stavu financí 

12. Investiční akce v roce 2021 a stav plnění úkolů a plánovaných akcí 

13. Finanční plán na rok 2021 

14. Informace ze sdružení obcí a dalších organizací 

15. Různé 

16. Závěr 

 

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



2 
 

 Usnesení č. ZO-23-05-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje změnu rozpočtu č. 8/2020, dle přílohy č. 3, která je nedílnou 

součástí zápisu 23. zasedání ZO.  

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

 Usnesení č. ZO-23-06-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 595/24 o výměře 5 m2, dle 

přiloženého geometrického plánu č. 1588-144/2019, jenž je přílohou č. 4, která je nedílnou 

součástí zápisu 23. zasedání ZO. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyvěsit záměr na 

prodej části pozemku. 

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

 Usnesení č. ZO-23-07-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby právníci oslovili majitele rodinného domu č. p. 412 pana Petra 

Hyžáka, aby vyklidil pozemky v majetku Obce Lidečko, které užívá a nejsou v jeho vlastnictví. Dále, 

aby právníci oslovili pana Hyžáka Pavla, aby vyklidil obecní pozemky, v okolí rodinného domu č. p. 

8, které využívá bez jakékoliv smlouvy a zároveň využívá pozemek p. č. 2550/1 i k přístupu na 

pozemky, které koupil a to p. č. st. 742, p. č. 2550/3 a p. č. 2550/2. Zastupitelstvo obce ukládá 

vedení obce, aby ve spolupráci s právníky dořešilo využívání pozemků v majetku Obce Lidečko 

jinou osobou bez souhlasu nebo jakékoliv smlouvy s návrhem možnosti řešení směnou pozemků, 

která již byla předložena. 

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

 Usnesení č. ZO-23-08-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce oslovit majitelku pozemku p. č. 594/2 paní Jařabovou 

Danu, aby darovala část pozemku p. č. 594/2, dle přílohy č. 5 panu Hodoškovi, majiteli p. č. 594/1, 

dále oslovit pana Karla Františáka, aby daroval část pozemku p. č. 593, také dle přílohy č. 5. Po 

vyjádření paní Jařabové a pana Františáka ukládá zastupitelstvo obce svolat jednání s panem 

Hodoškem a dát mu návrh daru části pozemků p. č. 594/2 a p. č. 595/1 za předpokladu, že pan 

Hodoško, paní Jařabová a pan Františák darují Obci Lidečko pozemky pro vybudování komunikace 

k pozemkům p. č. 594/1, p. č. 594/2 a p. č. 593. Pan Františák Karel nabízí, že práce na položení 

inženýrských sítí provede na své náklady a Obec Lidečko vyřídí stavební povolení a dodá materiál. 

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

 Usnesení č. ZO-23-09-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád Sběrného místa Lidečko s účinností od 1. 1. 2021, dle 

přílohy č. 6, která je nedílnou součástí zápisu 23. zasedání ZO.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-23-10-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání víceprací u firmy Vojtěch Fojtů, Horní Lideč 280, 756 12 

Horní Lideč, IČO: 42087694 ve věci dořešení wellness části včetně obkladů a dalších nutných 

technologických postupů z důvodu provozu se zvýšenou vlhkostí. Jedná se o práce v budově 

Penzionu Čertovy skály. 

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

 Usnesení č. ZO-23-11-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění financí na slaboproudé rozvody pro stavbu Penzion Čertovy 

skály. Limit nákladů je stanoven na 650. 000 Kč s tím, že se část pokryje nevyčerpanými položkami 

(méněpráce) z II. a IV. etapy elektroinstalace na stejné stavbě ve výši cca 350. 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce o uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Lidečko, Lidečko 

467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a LPT Systém, s. r. o., Jasenická 1734, 755 01 Vsetín, IČO: 

25845420.   

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

 Usnesení č. ZO-23-12-2020 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce a panu Stanislavovi Brhlovi zahájit jednání se Správou 

železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 ve věci 

průjezdnosti železničního mostu v lokalitě Lomensko. 

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

 Usnesení č. ZO-23-13-2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje garáže č. 2 v 16 - ti bytovém domě č. p. 490. 

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

 Usnesení č. ZO-23-14-2020  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby zjistil u České inspekce životního prostředí co se s 

problematikou znečištění, pěnění řeky Senice dá dělat. 

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

 Usnesení č. ZO-23-15-2020  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi Ing. Vojtěchu Ryzovi zjistit, zda by šlo umístit dopravní 

zrcadlo na silnici I/57 při sjezdu od kostela, kolem rodinného domu č. p. 130 z důvodu zvýšení 

bezpečnosti při vjíždění na komunikaci. 

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 
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Ing. Vojtěch Ryza - starosta obce     

 

Zbyněk Kulíšek – místostarosta obce  


