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VÝPIS USNESENÍ 

z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 18. 3. 2021 
 

 Usnesení č. ZO-25-01-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu 25. zasedání zastupitelstva obce slečnu 

Marii Zábnickou. 

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

 Usnesení č. ZO-25-02-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy mandátové komise paní Ing. Marcelu Unzeitigovou a 

pana Stanislava Brhla. 

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

 Usnesení č. ZO-25-03-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu 25. zasedání 

Zastupitelstva obce Lidečko paní Ing. Marcelu Unzeitigovou a pana Stanislava Brhla. 

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

 Usnesení č. ZO-25-04-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 25. zasedání rozšířené o body:  
 
21. Nabídka ve věci převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 2538  
22. Oprava mostku přes Račenský potok na parcele p. č. 2550/1 
23. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lidečko na roky 2022 - 2026 
24. Cyklostezka Bečva – Vlára - Váh II. etapa 
 

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. Zpráva o bezpečnostní situaci na katastrálním území obce Lidečko za rok 2020 
8. Žádost o solidární příspěvek pro Plaveckou školu Valašské Meziříčí, p. o. 
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 
10. Žádost o změnu územního plánu  
11. Žádosti o směnu pozemků a prodej pozemků 
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
13. Žádost o zavedení kulturní akce do Obecně závazné vyhlášky 
14. Příspěvky a sociální fond 
15. Rozpočet Obce Lidečko na rok 2021 
16. Penzion Čertovy skály – stav a plán prací, stav financí 
17. Místo setkávání a tvoření 
18. Trvalá expozice o obci 
19. Různé 
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20. Závěr 

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

 Usnesení č. ZO-25-05-2021 

Zastupitelstvo obce zamítá schválení solidárního příspěvku – finančního daru pro Plaveckou školu 

Valašské Meziříčí, p. o., kterou zřizuje Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí. 

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

 Usnesení č. ZO-25-06-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích deleguje pana Zbyňka Kulíška - místostarostu obce, č. OP: 206515496, bytem Lidečko 293, jako 

zástupce Obce Lidečko, IČO: 00304042 se sídlem Lidečko 467, 756 15 Lidečko na řádnou valnou 

hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČO: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 

01 Vsetín, která se koná 3. 6. 2021 ve Vsetíně, v Muzeu regionu Valašsko, Horní náměstí 2. Jako 

náhradníka jmenuje zastupitelstvo obce Ing. Marcelu Unzeitigovou, č. OP: 207567507, Lidečko 344. 

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

 Usnesení č. ZO-25-07-2021 

Zastupitelstvo obce již schválilo změnu územního plánu obce Lidečko č. 1, kde se čeká na podpis 

smlouvy mezi Obcí Lidečko a žadatelkou slečnou Petrou Fojtíkovou, bytem Lidečko 14, 756 15 Lidečko. 

Po podpisu smlouvy se má podepsat smlouva s architektem, který tuto změnu vypracuje. Na základě 

těchto skutečností, zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby ve věci změny územního plánu č. 1 

Obce Lidečko, která je v určité fázi rozpracovanosti, projednal zároveň i žádost manželů Petra a Marie 

Vaňkových, bytem Valašské Příkazy 72, 756 12 Horní Lideč a zjistil, za jakých podmínek by byla změna 

možná. Z důvodu vyvolané žádosti bude v případě změny územní plánu požadován příspěvek. Pokud 

po zjištění možností zapracování nebude v brzké době svoláno Zastupitelstvo obce, tak Zastupitelstvo 

obce schvaluje, aby se touto problematikou zabývala Rada obce Lidečko.  

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

 Usnesení č. ZO-25-08-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá nabídku ve věci převodu vlastnických práv k pozemku p. č. 2538 v k. 

ú. Lidečko, kterou navrhli pan Hyžák Pavel, Lidečko 412, 756 15 Lidečko a Ing. Karel Zádrapa, Lidečko 

291, 756 15 Lidečko z důvodu nesouladu s platným územním plánem obce Lidečko, dále z důvodu 

vypracování projektu a následného vypořádání pozemků a v neposlední řadě proto, že spoluvlastníci 

parcely p. č. 2546/2 nesouhlasí s realizací této příjezdové cesty, což je přílohou č. 7, která je nedílnou 

součástí zápisu 25. zasedání ZO.  

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 2 
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 Usnesení č. ZO-25-09-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá opravu propustku panu Pavlovi Hyžákovi, bytem Lidečko 412 a 

ukládá vedení obce, zajistit projekt na opravu mostku na parcele p. č. 2550/1 a p. č. 2547/3 a to s tím, 

že mostek bude rozšířen směrem do obecní parcely p. č. 2550/1. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-25-10-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 595/23, dle přiloženého návrhu, 

který je přílohou č. 11, jenž je nedílnou součástí 25. zápisu ZO a ukládá starostovi zajistit vyvěšení 

záměru.  

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

 Usnesení č. ZO-25-11-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků, dle žádosti manželů Jitky a Petra 

Gargulákových, bytem Lidečko 521, 756 15 Lidečko, dle přílohy č. 12, která je nedílnou součástí 25. 

zasedání ZO a Obec Lidečko smění část parcely p. č. 2456/52 za podíl Bc. Jitky Gargulákové, bytem 

Lidečko 521, 756 15 Lidečko části parcel p. č.: 3319, 3320, 3318, 3315 a 4136. Rozdíl v hodnotě bude 

dle znaleckého posudku z tržních cen doplacen. Projednání směnné smlouvy bude až po vyhotovení 

geometrického plánu v lokalitě Račné u kapličky, dle přílohy č. 13, která je nedílnou součástí 25. 

zasedání ZO. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desku a na stránky Obce 

Lidečko a zajistit vyhotovení geometrického plánu. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 1, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-25-12-2021 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh na prodej pozemků p. č.: 2545, 2541 a 2547/4 v 

k. ú. Lidečko, které vlastní obec Lidečko.  

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

 Usnesení č. ZO-25-13-2021  

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit podklady pro návrh vyčlenění komunikace v parcele 

p. č. 2550/1 v návaznosti na plánované rozšíření mostku na parcele p. č. 2550/1 s tím, že plocha mimo 

komunikaci bude určena pro majetkoprávní vypořádání. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 2 

 Usnesení č. ZO-25-14-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od pana Václava Brhla, narozeného 28. 9. 1948, bytem 

Lidečko č. p. 215, 756 15 Lidečko a to nově vzniklého pozemku p. č. 471/9 – trvalý travní porost o 

výměře 84 m2, dle geometrického plánu č. 1810-122/2020 a p. č. 471/6 – trvalý travní porost o výměře 

99 m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce nechat vypracovat darovací smlouvu, zajistit podpis 

smlouvy a podat návrh na vklad na náklady obce Lidečko. 



4 
 

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

 Usnesení č. ZO-25-15-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej garáže č. 2 v bytovém domě č. p. 490 za 1.000,- Kč a za podíl v 

parcele p. č. st. 934 za částku 500 Kč / m2, dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní, do spoluvlastnictví ½ 

Ryzová Leona, narozená 25. 8. 1996, bytem Lidečko 203, 756 15 Lidečko a ½ Dominik Ryza, narozený 

24. 7. 1997, bytem Lidečko 203, 756 15 Lidečko. Společnost Mestav, s r.o. souhlasí s převodem. 

Náklady na vypracování smlouvy, návrhu na vklad v částce ve výši 5.000,- Kč ponesou kupující a ceny v 

podílu na pozemku p. č. st. 934 Podmínkou je vypořádání všech případných závazků vůči sdružení 

vlastníků bytového domu č. p. 490. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu a 

dořešit vypořádání vložení do katastru. 

Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 4 

 Usnesení č. ZO-25-16-2021 

Zastupitelstvo obce bere informace starosty obce na vědomí a ukládá starostovi, aby po rozpracování 

jednotlivých lokalit předložil konkrétní návrh na zasedání zastupitelstva, aby se mohla daná 

problematika projednat a zahájit jednání s Římskokatolickou farností Lidečko. 

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

 Usnesení č. ZO-25-17-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

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

 Usnesení č. ZO-25-18-2021 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce vypracovat návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 

o nočním klidu, kterou by nahradila nová obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu, kde by se 

zapracovala akce „L. A. Rock Fest 10“, která se bude konat v sobotu 17. července 2021 od 18:00 do 

03:00 hodin v Lidečku v lokalitě Račné. 

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

 Usnesení č. ZO-25-19-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci rozpočtu tvorbu a použití sociálního fondu obce ve výši 180 000,- 

Kč. 

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

 Usnesení č. ZO-25-20-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost 

Společenského klubu Lidečko, z. s., Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 70233021 ve výši 121 000,- Kč a 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 
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Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. ZO-25-21-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sportovního 

klubu Lidečko, Lidečko 16, 756 15 Lidečko, IČO: 68898690 ve výši 230 000,- Kč a ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

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

 Usnesení č. ZO-25-22-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost SH ČMS – 

Sboru dobrovolných hasičů Lidečko, Lidečko 32, 756 15 Lidečko, IČO: 63701839 ve výši 30 000,- Kč a 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

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

 Usnesení č. ZO-25-23-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností 

Lidečko, Lidečko 37, 756 15 Lidečko, IČO: 48739448 na budování Farního centra v Lidečku ve výši 500 

000,- Kč a ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu. 

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

 Usnesení č. ZO-25-24-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Základní škola Lidečko, Lidečko 36, 756 

15 Lidečko, IČO: 70986061 na rok 2021 ve výši nákladů 6 989 000 Kč a ve výši výnosů 6 989 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek ke krytí provozních nákladů ve výši 678 000,- Kč. 

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

 Usnesení č. ZO-25-25-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidečko, Lidečko 440, 

756 15 Lidečko, IČO: 70986053 na rok 2021 ve výši nákladů 6 950 000 Kč a ve výši výnosů 6 960 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek ke krytí provozních nákladů ve výši 560 000,- Kč. 

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

 Usnesení č. ZO-25-26-2021  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

navržený rozpočet obce Lidečko na rok 2021 jako schodkový, kdy schodek rozpočtu je kryt finančními 

prostředky minulých let, dle přílohy č. 17, která je nedílnou součástí zápisu 25. zasedání ZO a stanovení 

těchto závazných ukazatelů: 

- Celkový výše příjmů a výdajů dle jednotlivých § 

- Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
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- Příspěvky neziskovým organizacím dle přílohy 

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

 Usnesení č. ZO-25-27-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž kuchyně do restaurace v Penzionu 

Čertovy skály mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a společností UNIS - 

JAKOS, s.r.o., Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 46974822 za částku ve výši 1.706.145,- Kč bez 

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

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

 Usnesení č. ZO-25-28-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na Zařízení a vybavení do bistra v Lidečku mezi Obcí 

Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko. IČO: 00304042 a společností UNIS - JAKOS, s.r.o., Vodní 110, 686 

01 Uherské Hradiště, IČO: 46974822 za částku ve výši 613.409,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi obce podepsat smlouvu o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-25-29-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 

00304042 a společností LPT System, s. r. o., Jasenická 1734, 755 01 Vsetín, IČO: 25845420, DIČ: 

CZ25845420 za částku ve výši 792.471,60 Kč bez DPH na realizaci akce: „Dodávka a montáž 

slaboproudých zařízení do Penzionu Čertovy skály“. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce 

podepsat smlouvu o dílo. 

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

 Usnesení č. ZO-25-30-2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení 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. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

informovat o tomto rozhodnutí regionem Bílé Karpaty, nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO: 

70849153 jako správce dotace. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby oslovil projektanty a zahájili se 

práce na přípravě velkého projektu, který bude řešit také bezbariérový přístup do budovy k expozici. 

Projekt je důležitý pro případné podání žádosti o dotaci v rámci podpory turistiky.   

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

 Usnesení č. ZO-25-31-2021  

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lidečko na roky 2022 – 2026.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. ZO-25-32-2021  

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o vývoji žádosti o 

dotaci na cyklostezku Bečva-Vlára-Váh II. etapa a ukládá starostovi, aby podnikl kroky k uznání dotace 

ze SFDI na celý úsek cyklostezky. 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce    Zbyněk Kulíšek – místostarosta obce  


