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VÝPIS USNESENÍ 

z 30. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 27. 10. 2021 

 

• Usnesení č. ZO-30-01-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu 30. zasedání zastupitelstva obce paní 

Ludmilu Mikulínovou. 

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

• Usnesení č. ZO-30-02-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy mandátové komise pana Josefa Kulíška a pana Ing. 

Roberta Šomana. 

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

• Usnesení č. ZO-30-03-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu 30. zasedání 

Zastupitelstva obce Lidečko pana Josefa Kulíška a pana Ing. Roberta Šomana. 

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

• Usnesení č. ZO-30-04-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 29. zasedání rozšířený o body:  
 

16. Přísedící pro řešení pracovněprávních/trestních věcí 
17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
18. Dodatek č. 7 Pošta partner 
19. Žádost o finanční příspěvek pro taneční skupinu 
20. Dřevo ze spoluvlastnického podílu 
        
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. Penzion Čertovy skály 
8. Změna rozpočtu č. 7 
9. Návrh na směnu pozemků 
10. Pozemky 
11. II. etapa cyklostezky B-V-V 
12. Fond malých projektů 
13. Odpady – návrh poplatků a příprava nové OZV 
14. Různé 
15. Závěr 
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 

• Usnesení č. ZO-30-05-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje objednání a proplacení faktury za korekci a náplň webových 

stránek Penzionu Čertovy skály mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a 

panem Ing. Jaroslavem Rumánkem Ph.D., Lidečko 446, 756 15 Lidečko, IČO: 07188986. 

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

• Usnesení č. ZO-30-06-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu Obce Lidečko č. 7, která je přílohou č. 4, jenž je 

nedílnou součástí zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko.  

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

• Usnesení č. ZO-30-07-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko projednalo návrh rady obce na vypořádání pozemků v okolí rodinného 

domu č. p. 8 a č. p. 412, který byl panu Hyžákovi Petrovi a panu Hyžákovi Pavlovi předán osobně 

dne 6. 10. 2021, tento návrh je přílohou č. 6 zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko. Dále 

se zastupitelé zabývali vyjádřením - stanoviskem bratrů Petra a Pavla Hyžákových k předloženému 

návrhu, viz příloha č. 5, jenž je nedílnou součástí zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko. 

Zastupitelstvo obce trvá na návrhu, který předložila rada obce a ukládá starostovi obce o tomto 

rozhodnutí bratry Hyžákovi písemně informovat. 

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

• Usnesení č. ZO-30-08-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p. č. 6/1 o výměře 32 m2 panu Ing. Josefovi 

Gargulákovi, bytem Lidečko 88, 756 15 Lidečko za částku ve výši dle znaleckého posudku s tím, že 

pan Ing. Josef Gargulák zaplatí návrh na vklad a znalecký posudek. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi objednat znalce, který vypracuje znalecký posudek a poté vypracovat a podepsat kupní 

smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na stokovou kanalizaci. 

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

• Usnesení č. ZO-30-09-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 4174/21 o výměře 5 m2 a p. č. 4174/20 o výměře 2 m2 

manželům Marcele a Romanovi Mikuláškovým, bytem Lidečko 399, 756 15 Lidečko za částku ve 

výši 100,- Kč/m2 s tím, že manželé Mikuláškovi zaplatí návrh na vklad, vyhotovení kupní smlouvy a 

zaplatí podíl na geometrickém plánu. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat kupní 

smlouvu. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 
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• Usnesení č. ZO-30-10-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje záměr na prodej části parcely p. č. 4207/1, dle žádosti pana 

Ladislava Juřičky, bytem Francova Lhota 291, 756 14 Francova Lhota a ukládá vedení obce vyvěsit 

tento záměr. 

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

• Usnesení č. ZO-30-11-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko prozatím zamítá záměr na prodej části parcely p. č. 4096/1, dle žádosti 

pana Ladislava Juřičky, bytem Francova Lhota 291, 756 14 Francova Lhota. Podmínkou pro 

projednání návrhu je dořešení místní komunikace, která je na parcele p. č. 4096/1, ale zároveň 

zasahuje do parcely p. č. 4246, která není ve vlastnictví Obce Lidečko. V případě nevypořádání 

komunikace dle skutečného stavu může dojít k přesunutí komunikace pouze na parcelu p. č. 

4096/1. Zastupitelstvo obce ukládá technické komisi projít danou lokalitu a předložit návrh na 

řešení. 

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

• Usnesení č. ZO-30-12-2021 

Zastupitelstvo obce bere informace starosty obce o vývoji ve věci zajištění realizace a financí na II. 

etapu cyklostezky Bečva Vlára Váh na vědomí. Zastupitelstvo obce schvaluje náklady spojené s 

přípravou a zajištěním všech potřebných kroků k zahájení stavby. Zastupitelstvo obce ukládá 

vedení obce, aby po výběrovém řízení připravilo celkovou finanční náročnost stavby, a také 

předložilo kolik finančních prostředků, bude muset Obec Lidečko ze svého rozpočtu zaplatit. 

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

• Usnesení č. ZO-30-13-2021 

Zastupitelstvo schvaluje partnerství obcí Zariečie a Lidečko při podání žádosti o dotaci a realizaci 

projektu „Jak bydleli naši předkové“, jehož nositelem je obec Lidečko. Projekt bude předložen do 

Fondu malých projektů programu INTERREG V-A SK-CZ. Zastupitelstvo obce schvaluje náklady 

spojené s podáním žádosti a přípravou projektu. 

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

• Usnesení č. ZO-30-14-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje paní Marii Bližňákovou, narozenou 22. 2. 1960, bytem 

Lidečko 452 ve funkci přísedícího okresního soudu na další čtyřleté období 2022 - 2026. 

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

• Usnesení č. ZO-30-15-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018823/009 mezi Obcí Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 
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00304042 a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035. Jedná se o položení 

elektrického kabelu do země v okolí kostela sv. Kateřiny. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

podepsat tuto smlouvu. 

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

• Usnesení č. ZO-30-16-2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštou, s.p. 

číslo 2017/6121 mezi Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a Českou poštou, 

s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, která se týká rozšíření 

poskytovaných služeb o službu Balíkovna. Tato smlouva je přílohou č. 11, která je nedílnou 

součástí zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko.  

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

• Usnesení č. ZO-30-17-2021 

Zastupitelstvo obce bere žádost paní Bc. Veroniky Dittrichové, bytem Lidečko 563, 756 15 Lidečko, 

IČO: 05282098 o dotaci na podporu taneční skupiny „TS VEVE“ na vědomí. Zastupitelstvo obce 

ukládá radě obce, aby připravila na další zasedání návrh na finanční podporu právnických a 

fyzických osob, dle žádostí, které evidujeme. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby požádal 

žadatelku paní Bc. Veroniku Dittrichovou, aby doplnila kolik z celkového počtu 65 dětí v taneční 

skupině je z Lidečka. 

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

• Usnesení č. ZO-30-18-2021 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere na vědomí informace správce obecních lesů pana Stanislava Brhla 

o nedomluvené těžbě ve společném lese Obce Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 

00304042 a bratrů Stanislava a Josefa Filákových, bytem Lidečko 52, 756 15 Lidečko na pozemcích 

p. č. 408, p. č. 409/1 a p. č. 409/3. Na základě zjištěných skutečností soudíme, že za neoprávněnou 

těžbou stojí spolumajitelé těchto pozemků. Zastupitelstvo obce ukládá, aby zítra to je 28. 10. 2021 

proběhlo ověření, kolik dřeva bylo vytěženo ze společných pozemků za účasti zástupců 

zastupitelstva pana Ing. Roberta Šomana, pana Mgr. Michala Bojdy a správce obecních lesů pana 

Stanislava Brhla. V případě, že se zjistí, že dřevo bylo vytěženo z pozemků, kde je Obec Lidečko 

spoluvlastníkem, tak zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce Ing. Vojtěchu Ryzovi nahlásit tuto 

skutečnost policii ČR. Zastupitelstvo obce na základě daných okolností ukládá vedení obce, aby co 

nejdříve projednalo a předložilo zastupitelstvu obce ve spolupráci s právníky, návrh na podání 

žaloby o soudní rozdělení spoluvlastnických podílů Obce Lidečko s panem Filákem Stanislavem a 

panem Filákem Josefem oba bytem Lidečko 52, 756 15 Lidečko na parcelách viz příloha č. 14, která 

je nedílnou součástí zápisu 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko. 

Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0 
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Ing. Vojtěch Ryza – starosta obce    Zbyněk Kulíšek – místostarosta obce  


