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VÝPIS USNESENÍ 

z 27. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 20. 5. 2021 
 

• Usnesení č. ZO-27-01-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu 27. zasedání Zastupitelstva obce slečnu 

Marii Zábnickou. 

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

• Usnesení č. ZO-27-02-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy mandátové komise pana Stanislava Brhla a Bc. 

Jaroslava Rumánka 

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

• Usnesení č. ZO-27-03-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu 27. zasedání 

Zastupitelstva obce Lidečko pana Stanislava Brhla a Bc. Jaroslava Rumánka. 

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

• Usnesení č. ZO-26-04-2020 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 27. zasedání rozšířené o body:  
 

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „II. etapa cyklostezky 
       Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska 
21. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací v k. ú. Lidečko 
22. Aktualizace plánu investic Základní a mateřské školy Lidečko do MAP III 
23. Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR 
24. Obecně závazná vyhláška č. 2 o nočním klidu 
        
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. Připomínky ke směně pozemků 
8. Návrh na směnu pozemků 
9. Žádosti o koupi pozemků 
10. Pozemky pro novou výstavbu 
11. Změna rozpočtu č. 2 
12. Závěrečný účet za rok 2020 
13. Pohřební řád 
14. Smlouva o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje 
15. Doplnění změny územního plánu č. 1 Obce Lidečko 
16. Penzion Čertovy skály -stav prací, kolaudace a zahájení provozu 
17. Železniční nadjezd v majetku obce Lidečko 
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18. Různé 
19. Závěr 
 

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

• Usnesení č. ZO-27-05-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje, aby přítomný spoluobčan pan Hyžák Pavel, bytem Lidečko 412 

vystoupil na 27. zasedání zastupitelstva obce. 

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

• Usnesení č. ZO-27-06-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere námitky pana Hyžáka Karla, bytem Lidečko 412 na záměr směny na 

vědomí s tím, že ukládá starostovi, aby ve spolupráci s právníky byla zaslána odpověď v základu s tímto 

zněním: 

V územním plánu je obslužná komunikace plánována dle předloženého výtahu z územního plánu. 

S vybudováním komunikace nesouhlasí dle podepsaného stanoviska vlastníci 75% podílu na parcele 

2546/2, na kterou by se měla navrhovaná komunikace napojovat. Obec Lidečko není vlastníkem 

parcely p. č. 2538. Veřejná účelová komunikace končí na parcele p. č. 2456/53. Na minulém zasedání 

zastupitelstva obce zastupitelstvo s vybudováním této komunikace nesouhlasilo. Uvedením jména na 

směnu ve výzvě je naprosto transparentní, aby bylo jasné, o jakou směnu se jedná. 

K dané směně dojde až v době, kdy bude zřejmé, že se vypořádají všechny podíly na pozemcích kolem 

kapličky, tak aby Obec Lidečko byla jediným vlastníkem pozemků pod a v okolí kapličky v Račném. 

Při směně pozemků není možné dodržet obálkovou metodu. Finanční dorovnání bude dle znaleckých 

posudků, aby bylo zřejmé, že je vše v pořádku i po stránce ocenění směňovaných pozemků. 

Zastupitelstvo schvaluje případné změny ve znění provedené právníky. 

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

• Usnesení č. ZO-27-07-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje, aby přítomný spoluobčan pan Hyžák Pavel, bytem Lidečko 412 

vystoupil na 27. zasedání zastupitelstva obce. 

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

• Usnesení č. ZO-27-08-2021 

Zastupitelstvo obce zamítá navrhovanou směnu pozemků dle žádosti pana Hyžáka Pavla, bytem 

Lidečko 412 a pana Ing. Zádrapy Karla, bytem Lidečko 291 a to především z těchto důvodů: 

Zastupitelstvo již schválilo, že přes pozemek p. č. 2538 veřejná cesta nepovede a tudíž není v zájmu 

Obce Lidečko s navrženou směnou souhlasit. Velmi zásadním důvodem nesouhlasu se směnou je také 

to, že vlastníci vlastnící 75% podíl v parcele p. č. 2546/2 s takto vedenou komunikací nesouhlasí. 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce odpovědět na tuto žádost. 
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Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 2 

• Usnesení č. ZO-27-09-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 595/24 a to dle 

geometrického plánu nově vzniklých parcel p. č. st. 1195 o výměře 13 m2 a nově vzniklé parcele p. č. 

595/68 o výměře 92 m2, dle přílohy č. 7, která je nedílnou součástí zápisu 27. zasedání zastupitelstva 

obce. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyvěsit 

záměr.  

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

• Usnesení č. ZO-27-10-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá záměr na prodej části pozemku p. č. 2456/11, dle žádosti pana 

Miroslava Janáče, bytem Lidečko 473, ale ukládá Radě obce schválit pronájem tohoto pozemku. 

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

• Usnesení č. ZO-27-11-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá záměr na prodej části pozemku p. č. 2227/1, dle žádosti manželů 

Kocůnových, bytem Lidečko 234. Zastupitelstvo obce ukládá technické komisi si danou lokalitu projít a 

vyjádřit se k návrhu pronájmu. Po vyjádření technické komise pronájem projedná rada obce. 

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

• Usnesení č. ZO-27-12-2021 

Zastupitelstvo obce ruší své předchozí rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku panu Petrovi 

Matochovi, bytem Valašská Senice č. p. 103, ze dne 3. 9. 2020, které bylo schváleno pod usnesením č. 

ZO-19-18-2020 a to z důvodu, že po zaměření se ukázalo, že m2 je v daném místě více než se 

očekávalo. Z toho důvodu, že by prodej obecního pozemku mohl být napadnutý a stal by se tudíž 

neplatný, tak zastupitelstvo obce ruší výše uvedené usnesení. 

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

• Usnesení č. ZO-27-13-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce vyvěsit záměr na prodej části pozemku p. č. 1033/1 

– ostatní plocha / ostatní komunikace o prodávané výměře 257 m2, část parcele p. č. 4174/2 – vodní 

plocha o prodávané výměře 130 m2 a část parcele p. č. 4076/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace o 

prodávané výměře 26 m2, dle předloženého náčrtu, jenž je nedílnou přílohou č. 9 B zápisu 27. zasedání 

ZO s uvedením, že cena bude dle znaleckého posudku a vlastní prodej schválí zastupitelstvo obce po 

vyhotovení geometrického plán v případě, že nebude z řad občanů podnětných připomínek.  

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 1 
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• Usnesení č. ZO-27-14-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko zamítá prodej i pronájem pozemků p. č. 2093, 2098/1 a 2082/2 v k. ú. 

Lidečko, dle žádosti společnosti Solar Global Development a.s., Kvítkovická 1683, 763 61 Napajedla a 

ukládá vedení obce společnosti odeslat odpověď. 

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

• Usnesení č. ZO-27-15-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko ukládá starostovi obce zaslat dopis vlastníkům pozemků v lokalitě Výsluní 

II, kdy navrhuje, tak jako v lokalitě „Nad vlakovou zastávkou“, aby vlastníci předmětných pozemků 

prodali nebo darovali Obci Lidečko své pozemky a Obec Lidečko dané pozemky rozparceluje pro 

stavební pozemky a přístupové komunikace a poté 55 % výměry pozemků převede zpět původním 

vlastníkům, kteří si mohou chybějící m2 dokoupit. Po vypořádání se Obec Lidečko zavazuje, že vybuduje 

inženýrské sítě v dané lokalitě. 

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

• Usnesení č. ZO-27-16-2021 

Zastupitelstvo obce ukládá technické komisi projít si danou lokalitu vedle bytového domu č. p. 432 v 

Lidečku a dát návrh na schválení prodeje, či pronájmu pozemků p. č. 2542, p. č. 2543/1. Technická 

komise na dalším zasedání Zastupitelstva obce představí zastupitelům návrh k odsouhlasení. 

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

• Usnesení č. ZO-27-17-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2021 Obce Lidečko, dle přílohy č. 12, která je 

nedílnou součástí zápisu 27. zasedání zastupitelstva obce.  

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

• Usnesení č. ZO-27-18-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Lidečko za rok 2020 a vyslovuje souhlas s 

celoročním hospodařením bez výhrad. 

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

• Usnesení č. ZO-27-19-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Pohřební řád na pohřebišti v obci Lidečko, jehož návrh byl odsouhlasen 

Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 15. 4. 2021 pod č. j.: KUZL 24706/2021. 

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

• Usnesení č. ZO-27-20-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1058/2021/ŽPZE mezi obcí Lidečko a 

Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, PSČ: 76190, zastoupeným hejtmanem na poskytnutí dotace z fondu 
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Zlínského kraje na realizaci projektu Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních 

cest. Dotace je ve výši 117.000,- Kč a činí 69.75 % z celkových nákladů. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 

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

• Usnesení č. ZO-27-21-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu – doplnění obsahové části návrhu změny územního plánu č. 1 

obce Lidečko a to tak, že schvaluje změnu části pozemků p. č. 3156/1, část p. č. 3151, část p. č.2832/14 

a část p. č.3148/2 na plochu pro výstavbu. Jedná se o doplnění, dle žádosti manželů Marie a Petra 

Vaňkových, bytem Valašské Příkazy 72, 756 12 Horní Lideč a paní Zuzany Kocourkové, Mokrá II 292, 

760 01 Zlín a ukládá místostarostovi obce zahájit potřebné kroky s MěÚ Vsetín, aby byly zahájeny 

potřebné práce na změně územního plánu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce připravit 

smlouvy s žadateli, ve kterých se žadatelé zaváží, že zaplatí náklady spojené s pořízením změny 

územního plánu Obce Lidečko. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi po podpisu smluv na příspěvek na 

realizaci změny územního plánu od žadatelů, podepsat smlouvu o dílo s projektantem, který tuto 

změnu bude provádět. Návrhy na změnu jsou přílohou č. 14, jenž jsou nedílnou součástí zápisu 27. 

zasedání zastupitelstva obce.  

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

• Usnesení č. ZO-27-22-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 

00304042 a Sdružením obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč, IČO: 62334743 ke 

Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na 

území obcí Hornolidečska“. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 

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

• Usnesení č. ZO-27-23-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací v rozsahu dle 

předložené grafické přílohy pro vodovod, která je přílohou č. 16 zápisu 27. zasedání ZO a ukládá 

starostovi obce zplnomocnit Povodí Moravy s.p. k provedení nezbytných kroků k zajištění této 

aktualizace.  

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

• Usnesení č. ZO-27-24-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci investičních záměrů MAP III Vsetínsko, pro Základní školu 

Lidečko, okres Vsetín, Lidečko 36, 756 15 Lidečko, IČO: 70986061, neformálního a zájmového 

vzdělávání a celoživotního učení podle přílohy č. 17, která je nedílnou součástí zápisu 27. zasedání 

zastupitelstva obce.  

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0 
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• Usnesení č. ZO-27-25-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci investičních záměrů MAP III Vsetínsko, pro Mateřskou školu 

Lidečko, okres Vsetín, Lidečko 440, 756 15 Lidečko, IČO: 70986053, neformálního a zájmového 

vzdělávání a celoživotního učení podle přílohy č. 18, která je nedílnou součástí zápisu 27. zasedání 

zastupitelstva obce.  

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

• Usnesení č. ZO-27-26-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci 

projektu „Rekonstrukce zázemí pro skauty Lidečko, reg. č. projektu: 20/002/19210/672/163/003382 

mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a Státním zemědělským intervenčním 

fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČO: 48133981. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto 

dohodu podepsat nebo zajistit její podepsání. 

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

• Usnesení č. ZO-27-27-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu. 

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

• Usnesení č. ZO-27-28-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání skříněk do wellness části Penzionu Čertovy skály na základě 

cenové nabídky č. 036357 ze dne 19. 5. 2021 a ukládá vedení obce objednat 24 ks skříněk u společnosti 

Frajt s.r.o., Chropyňská 2848,767 01 Kroměříž, IČO: 25556550, DIČ: CZ25556550, za částku ve výši 96 

014,00 Kč bez DPH. 

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

• Usnesení č. ZO-27-29-2021 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, ve spolupráci se mzdovou účetní, řešit v co nejkratší možné 

době zařazení budoucích zaměstnanců Penzionu ČS do platových tříd, v závislosti na výši mzdy, dle 

návrhu Rady obce. Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění finančních prostředků na mzdy na zajištění 

provozu Penzionu Čertovy skály. 

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

• Usnesení č. ZO-27-30-2021 

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

00304042, DIČ: CZ00304042 a Radkem Tomečkem, Francova Lhota 114, 756 14 Francova Lhota, IČO: 

68006799, DIČ: CZ7108235684 na akci: Solární sestava 4 x kolektor s napojením na stávající zásobník 

Regulus 515 litrů v penzionu Čertovy skály“ za částku 106.000,- bez DPH včetně dodávky a montáže. 

Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0 
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• Usnesení č. ZO-27-31-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení pana Lukáše Dorničáka, bytem Tichov 44, vlastníka parcely p. 

č. 1010/18 v k. ú. Lidečko na 27. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko. 

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

• Usnesení č. ZO-27-32-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení obrazů – dekoračních předmětů do Penzionu Čertovy skály 

Ing. Jaroslavovi Rumánkovi. 

Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1 

 

 

 

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


