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VÝPIS USNESENÍ 

z 35. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko, konaného dne 5. 5. 2022 
 

• Usnesení č. ZO-35-01-2022 
 

Zastupitelstvo obce Lidečko určuje zapisovatelkou zápisu 35. zasedání zastupitelstva obce paní 

Ludmilu Mikulínovou. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 

• Usnesení č. ZO-35-02-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy mandátové komise zápisu 35. zasedání Zastupitelstva 

obce Lidečko pana Bc. Jaroslava Rumánka a pana Ing. Josefa Garguláka. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 

• Usnesení č. ZO-35-03-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje členy návrhové komise a ověřovateli zápisu 35. zasedání 

Zastupitelstva obce Lidečko pana Bc. Jaroslava Rumánka a pana Ing. Josefa Garguláka. 

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0 

• Usnesení č. ZO-35-04-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje následující program 35. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko 

rozšířený o body:  

16. Jak bydleli naši předkové – smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 

17. Žádost o upřesnění - Obec Horní Lideč 

18. Energetická závislost – možná řešení 

 

1. Úvod 

2. Jmenování zapisovatele a mandátové komise 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu zasedání 

5. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

6. Penzion Čertovy skály 

7. Záměry na prodej, směnu pozemků 

8. Změna rozpočtu č. 2 

9. Závěrečný účet 

10. II. etapa cyklostezky BeVlaVa 

11. Akce v obci  

12. Odpady – informace o možnostech 

13. Převod majetku stokové kanalizace 

14. Různé 

15. Závěr 
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Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

• Usnesení č. ZO-35-05-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko projednalo žádost pana Karla Ryzy, Lidečko 413, 756 15 Lidečko a pana 

Marka Ryzy, Pozděchov 112, 756 11 Valašská Polanka ve věci směny pozemků p. č. 4544 o výměře 

29 m2 a p. č. 2/1 o výměře cca 54 m2 na katastru obce Lidečko s tím, že ukládá starostovi obce, aby 

vyvěsil záměr na směnu těchto pozemků. 

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 

• Usnesení č. ZO-35-06-2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr, směnit dle geometrického plánu č. 1814-3031/2020, který je  

přílohou č. 4, jenž je nedílnou součástí zápisu 35. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko, nově 

označenou parcelu p. č. 2456/66 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 255 m2, která vznikne 

oddělením z parcely p. č. 2456/52, která je v majetku Obce Lidečko v katastrálním území Lidečko a 

to s paní Bc. Jitkou Gargulákovou, Lidečko 521, 756 15 Lidečko za její podíly 4/32 v celém pozemku 

p. č. 3315 – trvalý travní porost, a v části pozemků: p. č. 3319 - lesní pozemek, části p. č. 3320 – 

trvalý travní porost, části p. č. 3318 – trvalý travní porost, a části p. č. 4136 - ostatní komunikace v 

katastrálním území Lidečko tak, jak je vyznačeno v příloze č. 5, jenž je nedílnou součástí zápisu 35. 

zasedání Zastupitelstva obce Lidečko. Paní Bc. Jitka Garguláková uhradí obci Lidečko za vypořádání 

směny částku, která bude odpovídat tržní ceně výše uvedeného pozemku p. č. 2456/66 vyplývající 

z odborného znaleckého posudku.  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby nechal vypracovat znalecký posudek na část této 

parcely s tím, že náklady na jeho zpracování ponese paní Bc. Jitka Garguláková, včetně 

geometrického plánu. Dále zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby oslovil právníky, kteří na 

tento proces budou dohlížet, aby bylo vše právně v pořádku. 

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 2 

• Usnesení č. ZO-35-07-2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2022 obce Lidečko, dle přílohy č. 6, která je 

nedílnou součástí zápisu 35. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko.  

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

• Usnesení č. ZO-35-08-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje Závěrečný účet Obce Lidečko za rok 2021. 

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

• Usnesení č. ZO-35-09-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko, které je členem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen 

„SOMV“), zamítá záměr SOMV vyslovený v Memorandu o vzájemné spolupráci mezi SOMV a 
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společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen „VaK“), ze dne 21. 12. 2021, které je 

přílohou č. 7, jenž je nedílnou součástí zápisu 35. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko, vložit 

vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá 

řeka Bečva, který je specifikován v příloze č. 8, jenž je nedílnou součástí zápisu 35. zasedání 

Zastupitelstva obce Lidečko do společnosti VaK, IČO: 476 74 652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 

Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem, z důvodu 

končícího mandátu nynějšího Zastupitelstva obce Lidečko, a proto o záměru nepeněžitého vkladu 

rozhodne nově zvolené zastupitelstvo. 

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

• Usnesení č. ZO-35-10-2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z fondu 

malých projektů na akci "Jak bydleli naši předkové, obec Lidečko, výzva č. 8/FMP/6c/I, N" mezi 

Obcí Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko, IČO: 00304042 a Regionem Bílé Karpaty, nám. T. G. 

Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO: 70849153. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi tuto smlouvu 

podepsat. 
 

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

• Usnesení č. ZO-35-11-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere žádost Rady obce Horní Lideč o konkretizaci žádosti obce Lidečko 

ve věci znečištění řeky Senice na vědomí a ukládá starostovi obce Lidečko, aby se tato 

problematika znečištění řeky Senice řešila v rámci celého Hornolidečska. 

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

• Usnesení č. ZO-35-12-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko bere žádost Zahrádkářů Lidečko na vybudování sociálního zařízení u 

moštárny na vědomí a ukládá vedení obce zapracovat tento úkol do plánů práce na rok 2022.  

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

• Usnesení č. ZO-35-13-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zakoupení nového ozvučovacího systému s baterií v cenové 

relaci do 10.000,- Kč. 

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

• Usnesení č. ZO-35-14-2022 

Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o realizaci překládky 

elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00136 ze dne 18. prosince 2020, která je přílohou č. 

15, jenž je nedílnou součástí zápisu 35. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko uzavřenou mezi Obcí 

Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko IČO: 00304042 a společností CETIN a.s., se sídlem 
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Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623. Zastupitelstvo obce ukládá 

starostovi tuto dohodu podepsat.  

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

 

 

 

 

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

 


