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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane XXXXX,  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 22.08.2021, Vám sdělujeme následující: 
 
Který Operační program EU zajišťuje dotace pro sociální služby a související služby pro seniory v jaké 
výši jsou dotace čerpány. Do kdy je možné tyto prostředky z dotace Evropského fondu čerpat. 
 
Není zajišťováno. 
 
Které druhy sociálních služeb jsou pro seniory poskytovány. 
 
Pečovatelská sužba, 
Denní stacionář, 
Domov pro seniory. 
 
Město Luhačovice – kolik má ve své působnosti město, okres a Zlínský kraj poskytovatelů sociálních 
služeb. Jaký je celý název sídlo, IČO jednotlivých provozovatelů sociálních služeb. 
 
Město Luhačovice: žádné. 
 
Zlínský kraj: Domov pro seniory Luhačovice, p. o., V Drahách 1 105, 763 26 Luhačovice, 
IČO: 70850909. 
 
Kde je ve městě Luhačovice a nejbližším okolí provozovatelem sociálních služeb pro seniory zajištěna 
doprava, přeprava za lékařem do zdravotnického zařízení. 
 
Charita Luhačovice (Fakultativní služba v rámci pečovatelské služby), 
Charita Slavičín (Fakultativní činnost v rámci pečovatelské služby). 
 
Město Luhačovice: služba Senior taxi (občané s trvalým bydlištěm na území města Luhačovice starší 70 
let). 
 
Kolik má ve své působnosti Město Luhačovice a Zlínský kraj svých největších nemocnic. Jaký je celý 
název, sídlo, IČO největších nemocnic a tyto nemocnice spadají pod Zlínský kraj. 
 
Město Luhačovice: žádné. 
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Zlínský kraj: Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, 
IČO: 27661989, 
Uherskohradišťská nemocnice, a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČO: 27660915, 
Kroměřížská nemocnice a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO: 27660532, 
Vsetínská nemocnice a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČO: 26871068. 
 
Které jsou aktuálně prováděné plánované údržby, úpravy, opravy, rekonstrukce, kulturní památky nebo 
jiného prostředí a v jaké výši jsou čerpány prostředky ze kterého dotačního Operačního programu 
Evropské unie. 
 
Město Luhačovice nevlastní žádnou kulturní památku. 
 
Který a jak se jmenuje celý název, sídlo, IČO pro Městský úřad – Město Luhačovice dodavatel, 
distributor dodávek elektřiny, plynu a vody v jaké výši jsou náklady, platba záloh za 12 měsíců do 
vyúčtování. 
 
Město Luhačovice – městský úřad, IČ: 00284165 má pro budovu na adrese nám. 28. října 543 v 
Luhačovicích smluvně podloženy dodávky energií od těchto dodavatelů: 
 
VODA: Moravská vodárenská, a.s., IČ: 61859575, zálohy za rok 2020: 0 Kč (měsíční vyúčtování), 
vyúčtování za rok 2020: 78.582 Kč, 
ELEKTŘINA: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, zálohy za rok 2020: 0 Kč (měsíční vyúčtování), 
vyúčtování za rok 2020: 307.418,23 Kč, 
PLYN: Pražská plynárenská, a. s., IČ: 60193492, zálohy za rok 2020: 218.400 Kč, vyúčtování za rok 
2020: nedoplatek 11.343,83 Kč.  
 
Který provozovatel provozuje integrovanou dopravu celý název, sídlo, IČO od kdy je podepsána 
smlouva žádám o zaslání kopie aktuálně podepsané smlouvy s provozovatelem integrované dopravy 
pro Město Luhačovice a žádám o sdělení kdo je zřizovatel tohoto provozovatele integrované dopravy. 
 
Doprava v Luhačovicích je součástí Integrované dopravy Zlínského kraje, kterou má na starost 
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o. (https://www.idzk.cz/). Vlastníkem společnosti je 
Zlínský kraj. 

Pro možnost vyhledávání projektů financovaných z dotací EU doporučujeme např. vyhledávač RIS – 
regionální informační servis (https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu).  
 
Na základě § 4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme 
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. není požadována. 
 

 

Bc. Veronika Vavrysová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 

 


