
Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

18. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 13.05.2021 

od 15:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 18. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
 
Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice bylo řádně svoláno starostou města 
Ing. Marianem Ležákem. 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 19 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:07 h. Omluveny byly Monika 
Slováková a Mgr. Eva Tomalová. 
 
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i občany. Informoval o pořizování zvukového 
záznamu celého zasedání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu, stejně jako jmenný 
seznam hlasování o jednotlivých usneseních.  
 
Vyhotovením zápisu pověřil Bc. Veroniku Vavrysovou a sčítáním hlasů Kateřinu Ozank. 
 
Ověřovateli zápisu určil Mgr. Marcelu Pazderovou a Mgr. Romana Leblocha. 
 
Informoval o změně programu – na příští zasedání zastupitelstva města byl odložen bod č. 5 
Změna č. 4 ÚP Luhačovice.  
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, program 
zasedání byl schválen.  
 
2. Připomínky k zápisům z 16. a 17. zasedání zastupitelstva města 
 
K zápisům z 16. a 17. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky. 
 
Ing. Ležák předal v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Luhačovice 2018-2022 
slovo náměstkovi hejtmana Zlínského kraje Ing. Radkovi Doleželovi.  
 
Ing. Doležel informoval o předpokládaných výdajích a plánu rekonstrukce komunikace 
v Kladné Žilín, přičemž informoval o zahájení na podzim letošního roku, dále o možnosti 
poskytnutí finančního příspěvku na technickou studii obchvatu Luhačovic ve výši 50 %.  
Ing. Doležel také informoval o problému hluku na nádraží Českých drah – bylo řešeno se 
dvěma dopravci. Řešení je v jiném způsobu napájení.  
 
Proběhla diskuze o tématech rekonstrukce v Kladné Žilín a o řešení hluku na nádraží 
v Luhačovicích. 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
 
Usnesení 290/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej části 
pozemků parc. č. 312/16 o výměře 442 m2 a parc. č. 312/1 o výměře 129 m2 vše v k. ú. 
Luhačovice panu XXXXX Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva se připravuje. 



 
Usnesení 291/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje bezúplatné nabytí 
do vlastnictví města části pozemků parc. č. 314/2 o výměře cca 139 m2, parc. č. 315/5 o 
výměře cca 372 m2, parc. č. 315/1 o výměře cca 269 m2 a parc. č. 315/2 o výměře cca 271 
m2 včetně vybudované komunikace "větev A (180 m)" v návaznosti na akci "Budování lokality 
v ul. Branka dle US7-BI17". 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva se připravuje. 
 
Usnesení 293/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o narovnání a úpravě vzájemných vztahů ze dne 30.05.2018 uzavřené s Lázněmi 
Luhačovice, a.s., předmětem, kterého bude, že závazek Města Luhačovice k roční investici 
300.000 Kč specifikovaný v článku II odstavce 5 Smlouvy, který vznikl pro rok 2020, v celém 
rozsahu zaniká. 
 
Ing. Šůstek 
Dodatek je podepsán. 
 
Usnesení 294/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice neschvaluje nabýt do 
vlastnictví města pozemek parc. č. 895/3 v k. ú. Polichno o výměře 247 m2. 
 
Ing. Šůstek 
Dopis byl odeslán. 
 
Usnesení 295/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice neschvaluje nabýt do 
vlastnictví města id. 1/3 pozemků parc. č. 1577/32, 1640/1, 2465/12, 2465/11, 1639/2, 1640/6, 
1576/19, 1645/4 a 1657/3 v k. ú. Luhačovice. 
 
Ing. Šůstek 
Dopis byl odeslán. 
 
Usnesení 296/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje aktualizaci 
Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014-2022. 
 
Ing. Šůstek 
Aktualizace z důvodu podání žádosti o dotaci na projekt obnovy vybavení v ZŠ Luhačovice. 
 
Usnesení 297/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt obnovy vybavení v ZŠ Luhačovice a schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Ing. Šůstek 
Žádost byla podána. 
 
Usnesení 298/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej části 
pozemku parc. č. 1279/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 30 m2 XXXXX za cenu 800 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Ing. Šůstek 
Zpracovává se geometrický plán. 
 
Usnesení 299/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje revokaci usnesení 
č. 235/Z12/2018-2022 ze dne 10.09.2020 v tomto znění: 



Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 40 
m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a část parkovací plochy v ulici Družstevní, 
za pozemek st. pl. 97/3 o výměře 82 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky 
doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 800 Kč/m2 a úhrady nákladů 
spojených s převodem nemovitostí rovným dílem. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva je podepsána. 
 
Usnesení 300/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádostí o 
dotaci z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů a schvaluje dofinancování 
projektů z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Ing. Šůstek 
Žádosti jsou podány. 
 
Usnesení 301/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o 
dotaci z programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti na 
projekt rekonstrukce mostu ul. Družstevní Luhačovice a schvaluje dofinancování projektu 
z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Ing. Šůstek 
Žádost zatím není podána, jelikož nebyla vypsána výzva. 
 
Usnesení 303/Z16/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody 
o částečném prominutí dluhu a sjednání splátkového kalendáře s Ministerstvem dopravy 
České republiky ve znění přílohy č. 26/I.  
 
Ing. Šůstek 
Čeká se na schválení ze strany MF ČR. 
 
Usnesení 304/Z17/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice rozhoduje o uzavření 
Smlouvy o úvěru na financování investičních akcí města v rámci kapitálových výdajů a 
dotačních programů realizovaných v období 2021–2023 s Československou obchodní 
bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, ve variantě fixní 
úroková sazba ve výši 1,58 % p.a. a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s vybraným 
poskytovatelem úvěru. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva o úvěru je podepsána. 
 
4. Informace o činnosti Policie ČR a Městské policie Luhačovice za rok 2020 
 
Ing. Ležák 
Prezentace činnosti PČR a MP za rok 2020.  
 
Velitelé Policie ČR a Městské policie Luhačovice informovali o své činnosti. 
 
44. Různé (od 16:00 hod.) 
 
Paní XXXXX 
My máme v ORP odbor životního prostředí. Proč se na Aloisce a všude kácí zdravé stromy i 
se značkami? Lidi neprojdou stezkami, chtělo by to upravit ty lesy, znovu označkovat, jsou 
tady lázně, je to město, můžeme pro to něco udělat, je to důležité.  



Dále budou se naproti našeho stavit bytovky? Všechno je zavezené. Podle projektantů by se 
tady vůbec nemělo stavit.  
 
Ing. Ležák 
Vzala jste to poměrně ze široka, já to zkusím vzít od začátku. Lesy u Aloisky – jsou tam 
kombinace vlastníků, Lesy ČR, lesy patřící rodu Thienen. Probíhá tam těžba podle těžebního 
plánu. A co se týká lesů kolem našeho města, snažíme se k tomu zodpovědně přistupovat. 
Máme příští týden jednání s Lesy ČR a Lázněmi a.s. k lokalitě nad Ottovkou, o čem jste se 
taky zmínila. Tam probíhala těžba po kůrovci. Co se týká těch cest a cestiček, které jsou 
narušené po těžbě, je povinností vlastníka uvést cesty do původního stavu. Tak to bylo 
zvykem, a tak by to správně mělo být. Probíhá tedy jednání s Lesy ČR o pozemcích nad 
Ottovkou a co se týká pozemků ve vlastnictví XXXXX, tam se to musí otevřít na jiné schůzce. 
Dotaz k výstavbě na ulici Solné je spíše na stavební úřad. Vím, že tam je investor, který jedná, 
ale zatím není žádná stavba schválená. Tato ulice je určena primárně pro individuální bydlení 
a předpoklad je, že se tam budou stavět tomu odpovídající nemovitosti. 
  
Paní XXXXX 
Ucpává se to tam. Filtr dát dolu nebo nahoru. 
 
Stanislav Duháň 
Pan starosta by si to zapsal a podívá se na to, myslím, že teď není úplně v obraze. 
 
Paní XXXXX 
Na to Solné, jestli by šlo umístit ten radar? 
 
Ing. Ležák 
Radary podléhají schválení dopravní policii a ta schválí radary primárně tam, kde slouží 
k bezpečnosti. Musí tam být přechody, zastávky nebo školka.  
 
Paní XXXXX 
Ale víte, jaký je tam u nás hluk, všechno se třepe. 
 
Stanislav Duháň 
Víte co, budeme to sledovat a uvidíme, jak se to vyvrbí. 
 
Proběhla diskuze. 
 
Pan XXXXX 
Jestli můžu, tak bych se chtěl vyjádřit. Posílal jsem všem zastupitelům otevřený dopis ohledně 
skateparku v Zahradní čtvrti, který jsem zveřejňoval na sociální sítí a o kterém by měli vědět i 
naši občané. 
 
Pan XXXXX přečetl otevřený dopis pro zastupitele města týkající se hluku na skateparku a 
doplnil jej vlastními slovy.  
 
Ing. Ležák 
Reakce na otevřený dopis.  Skatepark i lokalitu vybralo a jednohlasně schválilo ještě staré 
zastupitelstvo 06.09.2018. Původní uzavřený skatepark za Rimini byl nevyhovující, a i rodiče 
se tam báli posílat svoje děti, nebylo to přehledné a místo bylo pro ně nebezpečné. Proto se 
vybralo místo na Zahradní, místo přístupné i rodinám s malými dětmi, které je otevřeným 
sportovištěm a svého času zde byly i plechové překážky pro skate. K dotazu na technologie 
nemám informaci o tom, že se měl budovat betonový skatepark. Dotaz hluk – na základě 
Vašich podnětů jsme byli oslovení KHS, proběhla i šetření k hluku KHS na místě, uzavřeno 
s dodáním provozního řádu. Ombudsman – dodali jsme územní plán, stavební povolení, 
objednávku odboru majetku i veškeré požadované přílohy.  



Přesun skateparku – přesun plánovaného dopravního hřiště ze SC Radostova do Zahradní 
čtvrti nelze.  Pro dopravní hřiště potřebujeme s ohledem na požadované parametry a získání 
dotace větší plochu, kterou nám Zahradní čtvrť nenabízí, a proto plánujeme umístění na 
Radostovu. Hřiště pak může být i součástí školní výuky o bezpečnosti dopravy a k tomu bude 
potřeba parkování pro školní autobusy.  
Provozní doba – provozní doba do 17:00 hod. nebude plnit funkci. Děti skončí ve škole a 
půjdou na skatepark, který bude za chvíli uzavřen. Pomíjí to snahu, abychom děti měli venku 
u aktivit. Obavy rodičů – to je přesně důvod, který vylučuje Vaše návrhy, přesunout hřiště za 
Rimini, na kraj města nebo do průmyslové zóny. Nechceme děti posílat do průmyslových zón 
přes komunikace a odtrhnout je od bydliště. Skatepark je tak oblíbený, že by si naše město 
zasloužilo mít i dva skateparky a tím rozčlenit zkušenější a začínající. S MP i s PČR 
konzultujeme kontrolu provozní doby i případné porušování nočního klidu. Říkáte správně, že 
máme budovat zázemí pro určité skupiny a musíme respektovat každého nárok na své žití. Z 
bydlení na sídlišti, ale nelze očekávat absolutní klid. Připravuje se teď plán rozvoje města na 
10 let a z toho vychází, že lidé očekávají dvě věci. Zlepšení dopravní infrastruktury a zlepšení 
služeb pro lidi, kteří tady žijí, proto chceme širokou nabídku zázemí.  
 
Pan XXXXX 
Vy jste hodně ze široka pojal to, že sídliště je hlučné. Samozřejmě určitý hluk je tam asi 
přirozený. Nicméně skatepark nese úplně jiný hluk než dětská hřiště, kde se jedná o impulzní 
rány. Vůbec jste nezmínil, co ti obyvatelé, co tam bydlí a musí ty rány poslouchat dennodenně 
x hodin. Co se týká Rimini, říkal jste, že je tady otevřený skatepark, shodli jsme se s lidmi, že 
by v podstatě stačilo za Rimini dát bezpečnostní kameru nebo něco podobného, město je 
stejně úplně prošpikované, kamery jsou normálně na sjezdovkách, takže vůbec nechápu, proč 
by tady z těchto důvodů i co se týká kouření, by tyto kamery měly být zcela normální. 
V podstatě Vy říkáte, že je to nevhodné, protože je to zavřené a v Zahradní čtvrti, že je to 
vhodné, protože je to otevřené. My si to myslíme právě naopak, z toho důvodů, že občané jsou 
obtěžování nadměrným hlukem, a to je opravdu jiný hluk než z normálních hřišť. Proto jsme 
taky navrhovali výměnu tohoto hřiště za dopravní hřiště. Dále co se týká přemístění skateparku 
– my nechceme připravit děti o skatepark, my ho chceme přesunout. Je to zcela normální i 
v jiných městech. Samozřejmě, že pokud s tím město nebude chtít nic dělat, my si s tím 
budeme muset poradit jinak. Dál co jste zmínil, je, že KHS, pan ombudsman, tam jde v tuto 
chvíli o to, abych to ozřejmil zastupitelům, v podstatě do roku 2018 bylo zcela normální při 
výstavbě nebo budování skateparku byla k tomu přizvána KHS, kde došlo k měření hluku. 
V roce 2019 došlo k metodickému pokynu z ministerstva zdravotnictví, který těm KHS 
v podstatě řekl, že hluk jako takový nelze obecně kvantifikovat, je zvláštní že 20 let 
kvantifikovat lze a teď nejde, a proto KHS tento hluk neměřila. Tento metodický pokyn právě 
napadá pan ombudsman ministerstva zdravotnictví, takže můžeme se konečně dočkat nějaké 
změny. Dále ta KHS uvedla, že hluk ze skateparku může mít obtěžující charakter, ale nelze 
ho exaktně kvantifikovat a byl osloven provozovatel skateparku – Město Luhačovice, aby 
prošetřil zejména dodržování provozní doby.  
Někdy se stane, že přijede auto v deset večer, vytáhnou koloběžky a udělají si překážky. Co 
se týká kouření a alkoholu, stačí se opět podívat. Městská policie zajišťuje dohled pouze do 
18:00 hod. a po provozní době hřiště by mělo být koordinováno spolupráci s PČR, bohužel se 
tak neděje a PČR jezdí pouze na podněty, nikoli sama od sebe.  
 
Ing. Ležák 
Je vaše právo chtít vyjádření a určitě dostanete odpověď na Váš otevřený dopis. Nyní, 
pokračujeme v součinnosti s PČR a pokud půjde hluk nahoru, můžeme areál oplotit. 
 
Pan XXXXX 
Já děkuju. Každopádně je ta provozní doba opravdu špatně daná, dennodenně. Vy jste říkal, 
že pokud bude masivně porušována, tak s tím něco provedete. Takže asi popáté apeluju na 
to, aby se opravdu dodržovala provozní doba striktně.  
 



Proběhla diskuze. 
 
5. Změna č. 4 ÚP Luhačovice 
 
Bod byl odložen na příští zasedání zastupitelstva města.  
 
6. Nabídka daru společnosti VAVRYS CZ s. r. o. 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena nabídka finančního daru společnosti VAVRYS CZ s. r. o., Uherskobrodská 983, 
Luhačovice na odstranění stávajícího reklamního nosiče na pozemku p. č. 1846/8 
v k. ú. Luhačovice za jednorázové odstupné městu 50.000 Kč. 
  
Usnesení 129/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přijetí finančního daru od společnosti VAVRYS CZ s. r. o., Uherskobrodská 983, 
Luhačovice ve výši 50.000 Kč pro aktivity dětí Střediska volného času Luhačovice, 
příspěvkové organizace. 
 
Příloha č. 6/I – Darovací smlouva 
 

 
DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená níže uvedeného dne dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
mezi smluvními stranami: 

 
VAVRYS CZ, s. r. o. Uherskobrodská 983, 763 26 Luhačovice 
zastoupená Ing. Petrem Vavrysem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, od. C, vložka 2389 
IČ: 41601319 
 (dále jen „dárce“) 
a 
Město Luhačovice  
náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice,  
zastoupené Ing. Marianem Ležákem, starostou města 
IČ: 00284165 
(dále jen „obdarovaný“) 

v tomto znění: 
I. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
1. Dárce daruje touto smlouvou obdarovanému finanční prostředky ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) pro aktivity dětí Střediska volného času Luhačovice, příspěvkové organizace. 
Obdarovaný tento dar přijímá. 

2. Dárce předá dar obdarovanému převodem na jeho účet č. ú. : 1409197309/0800, VS: 00284165, 
a to nejpozději do 30. 6. 2021. 

II. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

Obdarovaný se zavazuje, že trvale odstraní reklamní poutač nacházející se na pozemku p. č. 1846/8 
v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města. 
 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou zvlášť touto smlouvou upraveny, se řídí 
příslušným ustanovením Občanského zákoníku. 



2. Přijetí finančního daru schválilo Zastupitelstvo města Luhačovice dne 13. 5. 2021, usnesením č. . 
. . . . . . . .    

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, pro každou stranu po jednom výtisku. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely ji po vzájemném 

projednání a je projevem jejich pravé a svobodné vůle. 
 
V Luhačovicích dne  . . . . . . . . . . . .     V Luhačovicích dne  . . . . . . . . . . . .  
Za dárce:       Za obdarovaného: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing. Petr Vavrys        Ing. Marian Ležák 
    jednatel                       starosta města 

 
 
Ing. Plášek se dotázal na variantu za 18.000 Kč.  
 
Ing. Blahová 
Byla vybrána varianta za 50.000 Kč s odstraněním billboardu.  
 
Usnesení 305/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
přijetí finančního daru od společnosti VAVRYS CZ s. r. o., Uherskobrodská 983, 
Luhačovice ve výši 50.000 Kč pro aktivity dětí Střediska volného času Luhačovice, 
příspěvkové organizace. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
 
7. Podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů 
 
Ing. Blahová 
Výzva MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR: 
https://www.vysadbastromu.cz/ 



V rámci Programu na zlepšení životního prostředí v obcích je připravována žádost SC 
Radostova. 
Půjde o obnovu stávajících a výsadbu nových stromů v celém areálu SC Radostova včetně 
parkovišť, kde jsou v současné době již přerostlé thuje, zanedbané stromy kolem příjezdové 
cesty k venkovním sportovištím (zasahují také až nad vozovku) atd. Konkrétní druhy včetně 
přesného umístění bude řešit projektová dokumentace. 
Město Luhačovice už podalo žádosti o stejnou dotaci na všechny katastry. 
  
Poskytovaná dotace je max. 100 % způsobilých výdajů, max. 250.000 Kč. SC Radostova 
předpokládá, že bude schopné přípravu a realizaci projektu pokrýt ze stávajících provozních 
prostředků. Přípravu areálu před výsadbou provedou vlastními silami. 
Termín příjmu žádostí je do 30.04.2021, předpokládaný termín realizace je do 31.01.2022. 
  
Usnesení 116/R7/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města 
schválit podání žádosti o dotaci Sportovním centrem Radostova, příspěvkovou organizací, 
z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů. 
 
Usnesení 306/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci Sportovním centrem Radostova, příspěvkovou organizací, 
z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
8. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice, p. o. 
 
Ing. Blahová 
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice, 
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 96/R6/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, 
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 18/I. 
 
Usnesení 307/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, 
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. ... 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
Poř. 
č. 

účet AU 
Inventární 
číslo Název 

Počet 
ks 

Cena 
/ks Pořizovací 

cena v Kč 
datum 

pořízení 

1. 022  5432930 Traktor KUBOT M 9540 
 

1 1.331.000,00 
 

1.331.000,00 
 

1. 1. 2021 

         

2. 022  5432931 
Soubor techniky 

biodiverzita 
1 
 

125.840,00 125.840,00 1. 1. 2021 

3. 028  1370022 
Skartovací stroj Followes 

(převod - r. v. 2009) 
1 12.679,00 12.679,00 10. 12. 2020 

4. 028  
5432933 
5432934 

Nanuk trojitý odpadkový 
koš (nádraží) 

2 30.806,50 61.613,00 24. 3. 2021 

 



9. Převod majetku města k hospodaření Základní škole Luhačovice, p. o. 
 
Ing. Blahová 
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 95/R6/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 17/I. 
 
Usnesení 308/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. ... 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

Poř
. č. 

úče
t 

Inventární číslo 
Název 

Počet  
ks 

Cena/ks Cena 
celkem 

datum 
pořízení 

1. 028 5432901-5432912 KOBEREC 12 4.356,00 52.272,00 30. 12. 2020 

 
 
10. Prodej části pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost pana XXXXX o odkoupení části pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice 
o výměře 18 m2. Pozemek má od roku 2013 pronajatý za účelem parkování. 
  
Usnesení 93/R6/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat část pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2. 
 
T. Holub se dotázal na důvod neschválení.  
 
Ing. Šůstek 
Zatím není důvod to prodávat, je vhodnější nechat pozemek města v celku. 
 
Usnesení 309/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej části pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
11. Prodej části pozemku parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice  
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXXXX o odkoupení pozemku parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o 
výměře 142 m2, který chce odkoupit společně s XXXXX a XXXXXX Jedná se o kopcovitý a 
špatně přístupný pozemek, který rozděluje pozemky v jejich vlastnictví. 
  
Usnesení 75/R5/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o výměře 142 m2 do podílového 
spoluvlastnictví XXXXXX, XXXXX a XXXXX, za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.  
 
Bod byl odložen na příští zasedání zastupitelstva. 
  
12. Prodej další části pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice 
o výměře cca 26 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a vybudování přístupu na 
pozemek a XXXXX za účelem přístupu k jeho pozemku. 
Dne 17.02.2021 proběhlo na radnici osobní jednání za účasti manželů XXXXX, Ing. XXXXX, 
Mgr. XXXXX a zástupců města Ing. Mariana Ležáka a Ing. Jiřího Šůstka. Výsledkem této 
schůzky byla dohoda manželů XXXXX a Ing.XXXXX, že část pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. 
Luhačovice o výměře cca 40 m2 chtějí koupit do podílového spoluvlastnictví, každý id. 1/2, aby 
tak byl zabezpečen přístup na oba jejich pozemky.  
Dne 19.02.2021 byla doručena e-mailem společná dohoda paní XXXXX a Ing. XXXXX, ve 
které sdělují, že dohoda je odkoupení 1/3 pozemku do vlastnictví Ing. XXXXXX a 2/3 do 
vlastnictví XXXXX. 
  
Usnesení 76/R5/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 do podílového 
spoluvlastnictví XXXXXX v podílu id. 2/3 a Ing. XXXXXX, v podílu id. 1/3 za cenu 800 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
 



Usnesení 310/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 do podílového 
spoluvlastnictví XXXXX 642 v podílu id. 2/3 a Ing. XXXXX v podílu id. 1/3 za cenu 800 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
13. Prodej další části pozemku 450/15 v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost paní XXXXX o odkoupení části pozemku 450/15 v k. ú. Luhačovice za 
účelem vybudování parkovacího místa. 
  
Usnesení 106/R7/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat část pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2. 
 
Odchod Mgr. Malota 16:58 h. 
 
Usnesení 311/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 450/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 20 m2. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
14. Prodej části pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost pana XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná 
Žilín o výměře cca 160 m2 včetně zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu přes 
pozemky v majetku XXXXX parc. č. 441/8 a parc. č. 1945/5 v k. ú. Kladná Žilín. 
Osadní výbor s prodejem souhlasí za podmínky zřízení práva přístupu a příjezdu k pozemku 
parc. č. 442/1 přes pozemky parc. č. 441/8 a parc. č. 1945/5 v k. ú. Kladná Žilín. 
  
Usnesení 169/R9/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2 včetně 
bezúplatného zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu přes pozemky v majetku 
XXXXX parc. č. 441/8 a parc. č. 1945/5 v k. ú. Kladná Žilín za cenu 100 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem. 
 
Usnesení 312/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1945/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 160 m2 včetně 
bezúplatného zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu přes pozemky v majetku 
XXXXX parc. č. 441/8 a parc. č. 1945/5 v k. ú. Kladná Žilín za cenu 100 Kč/m2 a úhradu 
nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
15. Prodej části pozemku parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost Ing. XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov 
o výměře cca 300 - 400 m2. Důvodem odkoupení je, že její pozemek parc. č. 187 je přístupný 
pouze přes tento pozemek, který není veden jako cesta, ale jako trvalý travní porost a pachtýř 
jejího pozemku Zálesí a. s. nemá přes tento pozemek legální přístup se svou zemědělskou 
technikou z pozemku par. č. 2142/1, který je využíván jako cesta. 
Osadní výbor prodej pozemku nedoporučuje v celé navrhované výměře, ale jen v délce 7 
metrů (pro průjezd techniky) a pouze po odvodňovací strouhu. 
  
Usnesení 90/R6/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat část pozemku parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 400 m2. 
 
Příchod Mgr. Malota 16:59 h.  
 
Usnesení 313/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 207/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 400 m2. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
16. Prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. 
Řetechov o výměře cca 30 m2. Pozemek navazuje na jejich pozemek p. č. 1073/7 v k. ú. 
Řetechov.  
Osadní výbor prodej pozemku doporučuje. 
  
Usnesení 131/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 30 m2 manželům XXXXX 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Ing. Plášek 
Jaká zůstane šířka komunikace pro případný chodník?  
 
Ing. Šůstek 
Bude tam dostatek místa.  
 
Usnesení 314/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 30 m2 manželům XXXXX 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
17. Prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. 
Řetechov o výměře cca 60 m2. Pozemek navazuje na jejich pozemek p. č. 1073/20 v k. ú. 
Řetechov.  
Osadní výbor prodej pozemku doporučuje. 
  
Usnesení 132/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2 manželům XXXXX 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Usnesení 315/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1060 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2 manželům XXXXX 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 

 
 
 



18. Prodej lesních pozemků v k. ú. Luhačovice 

 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost Bc. XXXXX o odkoupení lesních pozemků parc. č. 633/9, 2602 a 2603 
v k. ú. Luhačovice. 
  
Usnesení 172/R9/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat pozemky parc. č. 633/9 o výměře 1.203 m2, parc. č. 2602 o výměře 541 m2 a parc. č. a 
2603 o výměře 4.300 m2 v k. ú. Luhačovice.  
 
Usnesení 316/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej pozemků parc. č. 633/9 o výměře 1.203 m2, parc. č. 2602 o výměře 541 m2 a parc. č. a 
2603 o výměře 4.300 m2 v k. ú. Luhačovice.  
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 

 
 



19. Směna pozemků v k. ú. Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost Vajdíkových na směnu části pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín 
o celkové výměře cca 90 m2 v majetku města za části pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Kladná 
Žilín o celkové výměře cca 90 m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín ve 
spoluvlastnictví XXXXX a Ing. XXXXX, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků. 
Části pozemků XXXXX jsou znázorněny modře v ortofoto mapě a části pozemků pro směnu 
v majetku města jsou označeny žlutě v ortofoto mapě. 
Osadní výbor se směnou souhlasí. 
  
Usnesení 170/R9/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnit část pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 v majetku 
města za část pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2, na 
kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín ve spoluvlastnictví XXXXX a Ing. XXXXX, za 
podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady 
nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem. 
 
Usnesení 317/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnit část pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 v majetku 
města za část pozemku parc. č. 414/4 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2, na 
kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín ve spoluvlastnictví XXXXX a Ing. XXXXX, za 
podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady 
nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
 



20. Revokace usnesení – nabytí části pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice - silnice do 
majetku města 

 
Ing. Blahová 
Na základě usnesení č. 118/Z6/2018–2022 zastupitelstva města ze dne 19.09.2019 bylo 
schváleno nabytí do vlastnictví města části pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře 
cca 800 m2 z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů. Jedná se o pozemek, na 
kterém je silnice od "hrušky" směrem ke křižovatce na Ludkovice. 
Po geodetickém zaměření, které proběhlo i za účasti zástupce Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, a vyhotovení geometrického plánu, došlo k navýšení výměry, která je potřebná pro 
odkoupení o 119 m2. 
  
Usnesení 137/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
revokaci usnesení č. 118/Z6/2018–2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění: zastupitelstvo 
města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o 
výměře 919 m2 z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem.  
 
Usnesení 318/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 118/Z6/2018–2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. 
Ludkovice o výměře 919 m2 z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.                           
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 

 



 
 
21. Revokace usnesení – nabytí části pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice – silnice do 

majetku města 
 
Ing. Blahová 
Na základě usnesení č. 146/Z8/2018–2022 zastupitelstva města ze dne 12.12.2019 bylo 
schváleno nabytí části pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice o výměře cca 700 m2 do majetku 
města z majetku Ing. XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů. Jedná se o pozemek, na 
kterém je silnice od "hrušky" směrem ke křižovatce na Ludkovice. 
Po geodetickém zaměření, které proběhlo i za účasti zástupce Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, a vyhotovení geometrického plánu, došlo k navýšení výměry, která je potřebná pro 
odkoupení o 285 m2. 
  
Usnesení 138/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
revokaci usnesení č. 146/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: zastupitelstvo 
města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice o 
výměře 985 m2 z majetku Ing. XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem.  
 
Usnesení 319/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 146/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 k. ú. 
Ludkovice o výměře 985 m2 z majetku Ing. XXXXXza cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.                           
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
22. Revokace usnesení – nabytí části pozemku parc. č. 1267 k. ú. Ludkovice – silnice do 

majetku města 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření, které proběhlo i za účasti zástupce Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, a vyhotovení geometrického plánu, došlo k navýšení výměry, která je potřebná pro 
odkoupení o 69 m2. 
  
Usnesení 139/R8/2021 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci 
usnesení č. 147/Z8/2018–2022  ze dne 12.12.2019 v tomto znění: zastupitelstvo města 
schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 k. ú. Ludkovice o výměře 329 
m2 z majetku XXXXX 4 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
 
Usnesení 320/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 147/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 k. ú. 
Ludkovice o výměře 329 m2 z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.                           
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
23. Revokace usnesení – nabytí části pozemku parc. č. 2152/19, k. ú. Řetechov – 

komunikace do majetku města 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření a vyhotovení geometrického plánu, došlo k navýšení výměry, která 
je potřebná pro odkoupení o 36 m2. Dle geometrického plánu se jedná o nově označené 
pozemky parc. č. 2152/29, 2152/30 a 2152/31. 
  
Usnesení 141/R8/2021 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci 
usnesení č. 150/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: zastupitelstvo města 
schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov o výměře 
456 m2 z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    
 
Usnesení 321/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 150/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. 
ú. Řetechov o výměře 456 m2 z majetku XXXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.                 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
24. Revokace usnesení – směna pozemků komunikace Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření a vyhotovení geometrického plánu, došlo k navýšení výměry, která 
je potřebná pro odkoupení 114 m2, a dále byla doplněna část pozemku parc. č. 1163/1 o 
výměře 7 m2. Dle geometrického plánu se jedná o nově označené části pozemků "i", "j", "k" a 
pozemek parc. č. 2152/35. 
  
Usnesení 143/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
revokaci usnesení č. 153/Z8/2018–2022  ze dne 12.12.2019 v tomto znění: zastupitelstvo 
města schvaluje směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řetechov o 
výměře cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12, 1163/2 a 1163/1 v k. ú. Řetechov o 
celkové výměře 401 m2 z majetku XXXXX za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem. 
 
Usnesení 322/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 153/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. 
Řetechov o výměře cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12, 1163/2 a 1163/1 v k. ú. 
Řetechov o celkové výměře 401 m2 z majetku XXXXX za podmínky doplatku ceny rozdílu ve 
výměrách směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem 
rovným dílem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 

 

 
 



 

 

25. Revokace usnesení – nabytí částí pozemků v k. ú. Řetechov - komunikace do 
majetku města 

 
Ing. Blahová 
Usnesením č. 157/Z8/2018–2022 zastupitelstvo města dne 12.12.2019 schválilo nabýt do 
vlastnictví města část pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17 a 
2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2 z majetku DATO-FOREST s. r. o., 
Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
Po geodetickém zaměření a vyhotovení geometrického plánu, došlo ke zúžení výměry, ale 
doplnění částí pozemků parc. č. 1208/1 o výměře 27 m2 a části pozemku parc. č. 1208/3 o 
výměře 27 m2. Dle geometrického plánu se nyní jedná o nově označený pozemek parc. č. 
2152/42, o výměře 258 m2, který vznikl sloučením částí "n", "o", "p", "q" a pozemku parc. č. 
1208/6. 
  
Usnesení 144/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
revokaci usnesení č. 157/Z8/2018–2022  ze dne 12.12.2019 v tomto znění: zastupitelstvo 
města schvaluje nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/1, 1208/3, 
1208/6, 2152/7 a 2152/9 v k. ú. Řetechov o celkové výměře 258 m2 z majetku DATO-FOREST 
s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem.  
 
Usnesení 323/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
revokuje 
usnesení č. 157/Z8/2018–2022 ze dne 12.12.2019 v tomto znění: 
zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/1, 
1208/3, 1208/6, 2152/7 a 2152/9 v k. ú. Řetechov o celkové výměře 258 m2 z majetku DATO-
FOREST s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.  
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
26. Nabytí pozemku – komunikace ul. Ludkovická do majetku města 
 
Ing. Blahová 
Předložení nabídky Ing. arch. XXXXX na odkoupení pozemků parc. č. 2463/27 o výměře 201 
m2, parc. č. 2462/6 o výměře 162 m2 a parc. č. 1345/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice, které 
jsou součástí místní komunikace v ulici Ludkovická k projednání. Ing. arch. XXXXX akceptuje 
kupní cenu 100 Kč/m2. 
  
Usnesení 133/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 2463/27 o výměře 201 m2, parc. č. 2462/6 o 
výměře 162 m2 a parc. č. 1345/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku  Ing. arch. 
XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Odchod J. Michálek 17:09 h. 
 
Usnesení 324/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 2463/27 o výměře 201 m2, parc. č. 2462/6 o 
výměře 162 m2 a parc. č. 1345/10 o výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku Ing. arch. 
XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
27. Nabytí části pozemku 1190/4 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byl dotčen i 
pozemek parc. č. 1190/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Řetechov (dle GP nově část "f") v majetku 
XXXXX. 
  
Usnesení 142/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1190/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Řetechov  z 
majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    
 
Usnesení 325/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1190/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Řetechov  z 
majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
 



28. Nabytí částí pozemků 2152/3 a 1208/5 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byly dotčeny i 
části pozemků parc. č. 1208/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 2152/3 o výměře 24 m2 v k. ú. Řetechov 
(dle GP části "t" a "u") v majetku paní XXXXX. 
  
Usnesení 145/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 2152/3 o 
výměře 24 m2 v k. ú. Řetechov z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.  
 
Příchod J. Michálek 17:11 h. 
 
Usnesení 326/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1208/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 2152/3 o 
výměře 24 m2 v k. ú. Řetechov z majetku XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 

29. Nabytí části pozemku 1188/2 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byla dotčena i 
část pozemků parc. č. 1188/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Řetechov (dle GP pozemek parc. č. 
2152/28) v majetku paní XXXXX. 
  
Usnesení 146/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1188/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Řetechov z 
majetku paní XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 



Usnesení 327/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1188/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Řetechov z 
majetku paní XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
30. Nabytí části pozemku 1199/4 a 1201/1 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byla dotčena i 
část pozemku parc. č. 1199/4 o výměře 45 m2 a parc. č. 1201/1 o výměře 13 m2 v k. ú. 
Řetechov (dle GP pozemky parc. č. 2152/39 a parc. č. 2152/41) v majetku pana XXXXX. 
  
Usnesení 147/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/4 o výměře 45 m2 a parc. č. 1201/1 o 
výměře 13 m2 v k. ú. Řetechov z majetku pana XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.  
 
Usnesení 328/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/4 o výměře 45 m2 a parc. č. 1201/1 o 
výměře 13 m2 v k. ú. Řetechov z majetku pana XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
31. Nabytí části pozemku 2293 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byla dotčena i 
část pozemku parc. č. 2293 o výměře 73 m2 v k. ú. Řetechov (dle GP pozemek parc. č. 
2152/43) v majetku paní XXXXX. 
  
Usnesení 148/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2293 o výměře 73 m2 v k. ú. Řetechov z 
majetku paní XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
 
Usnesení 329/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2293 o výměře 73 m2 v k. ú. Řetechov z 
majetku paní XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
32. Nabytí pozemku 2152/18 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Projednání nabytí pozemku parc. č. 2152/18 o výměře 487 m2 v k. ú. Řetechov (dle GP 
pozemek parc. č. 2152/18 a 2152/26 vyznačeny zeleně) ve spoluvlastnictví Ing. XXXXX a 
JUDr. XXXXX, na kterém je umístěna místní komunikace v k. ú. Řetechov. 
  
Usnesení 149/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/18 o výměře 487 m2 v k. ú. Řetechov ve 
spoluvlastnictví Ing. XXXXX a JUDr. XXXXX, za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.  
 
Usnesení 330/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/18 o výměře 487 m2 v k. ú. Řetechov ve 
spoluvlastnictví Ing. XXXXX a JUDr. XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
33. Nabytí částí pozemků 1182/3, 1182/4 a 1182/6 v k. ú. Řetechov – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Projednání nabytí částí pozemků parc. č. 1182/3, 1182/4 a 1182/6 o celkové výměře 74 m2 v 
k. ú. Řetechov (dle GP pozemek parc. č. 2152/25 vyznačen oranžově) ve vlastnictví JUDr. 
XXXXX, na kterém je umístěna místní komunikace v k. ú. Řetechov. 
  
Usnesení 150/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1182/3, 1182/4 a 1182/6 o celkové výměře 
74 m2 v k. ú. Řetechov ve vlastnictví JUDr. XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.  
 
Usnesení 331/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1182/3, 1182/4 a 1182/6 o celkové výměře 
74 m2 v k. ú. Řetechov ve vlastnictví JUDr. XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem.    
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
34. Nabytí části pozemku st. pl. 161 v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Po geodetickém zaměření pozemků pod místní komunikací v k. ú. Řetechov byl dotčen i 
pozemek st. pl. 161 o výměře 29 m2 v k. ú. Řetechov (dle GP nově parc. č. 2152/34) v majetku 
manželů XXXXX. 
  
Usnesení 140/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města část pozemku st. pl. 161 v k. ú. Řetechov o výměře 29 m2 z majetku 
manželů XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
 
Usnesení 332/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města část pozemku st. pl. 161 v k. ú. Řetechov o výměře 29 m2 z majetku 
manželů XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.   
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
35. Nabytí pozemku místní komunikace Polichno do majetku města 
 
Ing. Blahová 
Předložení návrhu na odkoupení pozemku parc. č. 918/3 v k. ú. Polichno o výměře 188 
m2, který je součástí místní komunikace. Pozemek je ve spoluvlastnictví id. 1/10 manželů 
XXXXX a id. 9/10 společnosti PROFI HOME REALITY s.r.o. Boršice u Blatnice 295. 
 
Usnesení 168/R9/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 918/3 v k. ú. Polichno o 
výměře 188 m2 ve spoluvlastnictví id. 1/10 manželů XXXXX a id. 9/10 společnosti PROFI 
HOME REALITY s. r. o. Boršice u Blatnice 295 za cenu 110.000 Kč a úhradu nákladů 
spojených s převodem. 
 
Usnesení 333/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 918/3 v k. ú. Polichno o 
výměře 188 m2 ve spoluvlastnictví id. 1/10 manželů XXXXX a id. 9/10 společnosti PROFI 
HOME REALITY s. r. o. Boršice u Blatnice 295 za cenu 110.000 Kč a úhradu nákladů 
spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
36. Nabytí pozemku – komunikace ul. Hrazanská do majetku města 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena nabídka paní XXXXX nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 1033/23 o 
výměře 3 m2 v k. ú. Luhačovice, který je součástí místní komunikace v ulici Hradisko 
ze spoluvlastnictví XXXXX, XXXXX a XXXXX. 
  
Usnesení 105/R7/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 1033/23 o výměře 3 m2 v k. ú. Luhačovice z 
majetku XXXXX, XXXXX a XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem. 
 
Proběhla diskuze.  
 
Usnesení 334/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 1033/23 o výměře 3 m2 v k. ú. Luhačovice z 
majetku XXXXX, XXXXX a XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 



 
 
37. Likvidace majetku města 
 
Ing. Blahová 
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní 
komise ze dne 16.04.2021, přílohou je návrh na vyřazení položek v hodnotě nad 5.000 Kč. 
Zápis likvidační komise a protokoly s veškerým vyřazovaným majetkem jsou k dispozici 
v kanceláři odboru správy majetku ve druhém poschodí, dveře č. 207 u paní E. Hubáčkové. 
  
Usnesení 157/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje 
zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku. 
 
Příloha č. 37/I – Návrhy na vyřazení majetku – položky v hodnotě nad 5.000 Kč 
 

Návrhy na vyřazení majetku – položky v hodnotě nad 5.000 Kč 
 

       
Poř. Inventarní NAZEV Počet  CENA/ks   Celkem Kč  datum nebo Pozn. 
č. číslo   ks     rok pořízení   

Město Luhačovice           
1. 2170566 PARKOVACÍ AUTOMAT - U POŠTY (TS) 1 147 867,00 147 867,00 01.08.1995 nefunkční 
2. 109 LÁVKA U OBCH. DOMU 1 23 163,00 23 163,00 1.12.1975 demolice 
3. 5430916 MONITOR 15" LCD 1 5 230,00 5 230,00 16.05.2005 nefunkční 
4. 5431949 POČÍTAČ PREMIO PROFESIONAL 1 20 998,00 20 998,00 30.12.2011 nefunkční 
5. 5430793 MONITOR 15 " LCD HYUNDAI (ŠEDÝ) 1 12 200,00 12 200,00 28.04.2004 nefunkční 
6. 5430800 MONITOR 17 " LCD RELISYS - ČERNÝ 1 15 982,00 15 982,00 28.04.2004 nefunkční 
7. 5430919 MONITOR 15" LCD 1 5 230,00 5 230,00 16.05.2005 nefunkční 
8. 5431055 MONITOR 15" LCD - VOLBY 1 6 817,00 6 817,00 10.11.2005 nefunkční 

9. 5432020 MONITOR LCD PHILIPS 19" 1 3 090,00 3 090,00 29.11.2012 
prodej á 100 

Kč 

10. 
5432076 POČÍTAČ LENOVO EDGE 92 1 20 143,00 20 143,00 09.10.2013 

prodej á 400 
Kč 

11. 5431563 KAMERA PANASONIC 1 14 995,00 14 995,00 21.12.2007 nekompatibilní 
                



Správa Polichno           
1. 4190477 PLYNOVÝ SPORÁK S EL. TROUBOU 1 14 600,00 14 600,00 31.10.2005 nefunkční 
                

Sportovní centrum Radostova           
1. 496 VOZÍK ÚKLIDOVÝ VERTICAL 1          7 252,00                   7 252,00    2002 rozbitý 
2. 1189 SÍŤ FOTBALOVÁ 1          8 205,00                   8 205,00    2015 roztrhaná 
                

Technické služby Luhačovice           
1. 1084 TELEBOX TLX 120 (rám telef. budky) 1      114 284,50              114 284,50    8.12.2016 nepoužitelný 

Základní škola Luhačovice           
1. 101645 HODINY EL. NÁSTĚNNÉ 1          9 810,00                   9 810,00    1997 nefunkční 
2. 103729 MONITORLQ 195 1          6 783,00                   6 783,00    2006 nefunkční 
3. 103723 PC 1        24 999,60                 24 999,60    2006 nefunkční 
4. 101717 HODINY EL. SIGNÁLNÍ 1        16 122,00                 16 122,00    2013 nefunkční 
5. 102692 SPORÁK KOMBINOVANÝ 1          5 780,00                   5 780,00    1997 nefunkční 
6. 102693 HNĚTAČ 1        12 377,00                 12 377,00    1997 nefunkční 
7. 102694 ŘEZNICKÝ ŠPALEK 1          5 673,00                  5 673,00    1998 poškozený 
8. 102698 STŮL PRAC. NEREZ 1          7 687,25                   7 687,25    1999   
9. 102699 STŮL PRAC. NEREZ 1          7 687,25                   7 687,25    1999   
10. 102763 DŘEZ DVOUDÍLNÝ NEREZ 1          8 682,20                   8 682,20    2000   
11. 102746 CHLADNIČKA CALEX 1          5 490,00                   5 490,00    2002 nefunkční 
12. 102765 STŮL MYCÍ NEREZ 1        19 013,00                 19 013,00    2006   
13. 102728 DŘEZ NEREZ 1          7 159,00                   7 159,00    2007   
14. 032 VARNÝ KOTEL ELEKTRICKÝ 1          9 800,00                   9 800,00    1993   
15. 102713 SMAŽÍCÍ PÁNEV EL. PE 13 1        38 064,00                 38 064,00    1995   
16. 102732 VAŘIDLO PLYNOVÉ 1        49 743,00                 49 743,00    2006   
17. 102733 VAŘIDLO PLYNOVÉ 1        49 743,00                 49 743,00    2006   
18. 102762 ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE EL.  1        24 379,60                 24 378,60    1994   

Celková hodnota vyřazovaného majetku, včetně majetku do 5.000 Kč    
Město Luhačovice             287 984,00      
Správa Polichno               14 600,00       
SC Radostova               41 466,43       
Technické služby             167 628,50       
Základní škola           344 173,90       
Celkem:             855 852,83       

 
Usnesení 335/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
ukládá 
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
38. Podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště 

na projekt vybudování sportoviště na sídlišti ul. Masarykova 
 
Ing. Blahová 
Nadace ČEZ vyhlašuje pravidelně grantové řízení Oranžové hřiště: 
(https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045) 
zaměřené na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a 
víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u 
mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 
Maximální výše nadačního příspěvku je 2 mil. Kč. Příjem žádostí končí 31.12.2021. 
Předmětem žádosti bude sportoviště naprojektované v rámci návrhu kompletní revitalizace 
sídliště ul. Masarykova, celkové předpokládané náklady na vybudování sportoviště jsou 
1,3 mil. Kč s DPH. 
Předešlá podaná žádost o nadační příspěvek na dopravní hřiště v areálu Radostova nebyla 
podpořena. 
  
 



Usnesení 161/R8/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na 
projekt vybudování sportoviště na sídlišti ul. Masarykova a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Mgr. Mgr. Janík odchod 17:19 h. 
 
Usnesení 336/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na 
projekt vybudování sportoviště na sídlišti ul. Masarykova. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
39. Návrh čerpání investičního fondu TS Luhačovice 
 
Ing. Personová 
 
Příloha č. 39/I – Návrh čerpání investičního fondu Technických služeb Luhačovice 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY p.o. 
Uherskobrodská 188, Luhačovice 76326 

SOUHLAS S ČERPÁNÍM IF NA JEDNOTLIVÉ AKCE  
Název akce Předpokládaná hodnota k čerpání Poznámka 

Chodníky – Úprkova, A. Slavíčka              404 268,40 Kč   zaplaceno   
WC automat              100 000,00 Kč   objednáno  
Strahov byt Mikuličková                                    50 000,00 Kč   nutná rekonstrukce  
Místní komunikace a plocha za Matem              750 000,00 Kč   nabídka  
      
      
      
Celkové čerpání          1 304 268,40 Kč    
Stav IF po převodu HV 2020           1 459 159,95 Kč   

Zůstatek              154 891,55 Kč   

 
Příchod Mgr. Mgr. Janík 17:22 h.  
 
Proběhla diskuze.  
 
Bude prověřeno, zda je WC automat již objednán.  
 
Usnesení 337/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle 
přílohy č. 39/I. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
 
 
 
 
 



40. Žádost o souhlas s odpisem pohledávky po lhůtě splatnosti MěDK Elektra 
Luhačovice 

 
Ing. Personová 
Ing. Hana Slováková, ředitelka příspěvkové organizace MěDK Elektra Luhačovice, žádá 
o schválení odpisu pohledávky za paní Monikou Chmelařovou. Pohledávka je 
předána Exekutorskému úřadu v Olomouci. 
 
Usnesení 338/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s odpisem pohledávky Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové 
organizace, za paní Monikou Chmelařovou ve výši 36.336,30 Kč. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
41. Žádost o souhlas s odpisem pohledávky MěDK Elektra Luhačovice 
 
Ing. Personová 
Ing. Hana Slováková, ředitelka příspěvkové organizace MěDK Elektra Luhačovice, žádá o 
schválení odpisu pohledávky za panem XXXXX na základě usnesení č. 282/Z15/2018-2022, 
které bylo schváleno Zastupitelstvem města Luhačovice dne 28.01.2021. 
Usnesení 282/Z15/2018–2022: 
Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prominutí dluhu na nájemném od 01.12.2020 do 
31.12.2020 ve výši 116.666 Kč panu XXXXX za nemožnost provozovat prostory sloužící 
podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví Města Luhačovice 
z důvodu rozhodnutí vlády. 
 
Usnesení 339/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s odpisem pohledávky Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové 
organizace, za panem XXXXX ve výši 116.666 Kč.. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
42. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 
 
Ing. Personová 
 
Ing. Plášek  
U rekonstrukce mostu Družstevní je rozpočtová cena nebo vysoutěžená?  
 
Ing. Šůstek 
Rozpočtová.  
 
Usnesení 340/Z18/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Rozpočtové opatření č. 3/2021   

POL ORJ ORG Příjmy Výdaje Důvod 
8123     20 000 000   Investiční úvěr 
6121 3645     16 500 000 Most Družstevní 
6121 3638     1 620 000 ul. Hrazanská (hor. část + přeložka E.ON a CETIN) 
8115 9999   -1 880 000   Financování 



4116 3401   281 000   Dotace COVID-ubytování SCR 
5336 3401     281 000 Dotace COVID-ubytování SCR 
5168 3677     368 000 Přesun mezi položkami (eGovernment Luhačovice) 
5169 3677     54 000 Přesun mezi položkami (eGovernment Luhačovice) 
5168 6113     -422 000 Přesun mezi položkami (eGovernment Luhačovice) 
5136 3301     -25 000 Přesun mezi položkami (MěK) 
5137 3301     25 000 Přesun mezi položkami (MěK)- knižní schránka 
4116 6105   1 120 000   Neinvestiční dotace MPSV - sociální odbor 
4116 6105   679 000   Neinvestiční dotace MPSV - sociální odbor 
2321 3104   50 000   SVC - dar VAVRYS CZ  
2111 6113   81 000   Příjmy z reklamy 
4111 0001   230 000   Kompenzační bonus 2021 COVID-19 
5168 6113     170 000 Zpracování dat a souvis. služby 
5162 3604     16 000 Povodňový plán a varovný systém 
5137 3604 00227   31 000 Panely ul. Dr. Veselého + před radnicí 
5164 3604     10 000 Nájemné 
5362 3604     10 000 Správní poplatky 
6130 3604     250 000 Pozemky 
8115 9999   -1 673 000   Financování 
5139 3766 00281   132 000 Výsadba stromů k. ú. Luhačovice  
5137 3766 00281   44 000 Výsadba stromů k. ú. Luhačovice  
5169 3766 00281   55 000 Výsadba stromů k. ú. Luhačovice  
5139 3766 00282   57 000 Výsadba stromů k. ú. Polichno 
5137 3766 00282   21 000 Výsadba stromů k. ú. Polichno 
5169 3766 00282   55 000 Výsadba stromů k. ú. Polichno 
5169 3766 00283   38 000 Výsadba stromů k. ú. Kladná Žilín 
5169 3766 00284   28 000 Výsadba stromů k. ú. Řetechov 
8115 9999   430 000   Financování 
5901 2203     -2 000 Přesun mezi položkami ORJ 2203 
5339 2203 00130   2 000 Přesun mezi položkami ORJ 2203 
5901 3611     -10 000 Přesun mezi položkami ORJ 3611 
5213 3611 00285   10 000 Přesun mezi položkami ORJ 3611 
6121 3706     -1 000 000 Přesun mezi položkami ORJ 3706 
5171 3706     1 000 000 Přesun mezi položkami ORJ 3706 

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
43. Informace vedoucí finančního odboru 
 
Ing. Personová 
 

 
 



 
 

 
 

 
Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí vývoj daňových příjmů, příjmů z hazardních her 
a příjmů místních poplatků za období leden-duben/2021. 
V 17:38 h vyhlásil Ing. Ležák přestávku, jednání bylo zahájeno v 17:54 h v počtu 19 členů.  
 
 
 



45. Informace ke zprávám z rady města 
 
Ing. Plášek  
Usnesení 77/R5/2021 – nabídka VAVRYS CZ, s. r. o. – ulice Krátká.  
 
Ing. Šůstek 
Šlo o jednu žádost, pronájem pozemku pro billboard i prodej pozemku pod komunikací v ul. 
Krátká dohromady. Pan Vavrys nakonec pozemek pod komunikací městu neprodal. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 85/R6/2021 – individuální dotace 10.000 Kč. 
 
Ing. Ležák 
Jedná se o dotaci na projekt Na kole dětem.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 91/R6/2021 – neschválení pronájmu pozemku. 
 
Ing. Šůstek 
Jednalo se o volný pozemek vedle budovy městské policie pro parkování vozidel vedlejšího 
domu. Zamítli jsme to, protože tam nechceme parkování.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 98/R6/2021 – parkoviště za Albertem – povolení přípojky v pozemku města.  
 
Ing. Šůstek 
Jedná se o kanalizační přípojku mezi parkovištěm a plotem směrem k bytov pro novostavbu 
domu.  
 
46. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor  
Sešli jsme se dne 19.04.2021, projednali jsme účetní závěrku příspěvkových organizací a 
investice, které jsme schvalovali. Další setkání je plánováno na 31.05.2021, kde se bude 
projednávat účetní závěrka a závěrečný účet města.  
 
Ing. Plášek – stavební výbor 
Zápis byl zaslán.  
 
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor 
Sejdeme se příští týden kvůli stanovisku k podnětu týkajícímu se skateparku.  
 
47. Informace starosty a místostarosty 
 
Ing. Ležák 
S ředitelkou KD Elektra chystáme termín symbolického otevírání pramenů, prozatím 
30.05.2021, dle platných opatření uvažujeme i o přesunu z neděle na všední den.  
 
Očkovací centrum – aktuálně se čeká na pozvání cca 5 dnů, patříme mezi 4 nejlépe 
proočkované obce s rozšířenou působností v rámci Zlínského kraje.  
 
Ing. Šůstek 
Běží výběrové řízení na dodavatele na most v ul. Družstevní, dopracovává se dokumentace 
na Sokolovnu pro ZUŠ Luhačovice a zároveň jednáme se Zlínským krajem o individuální dotaci 
na tuto rekonstrukci.  



 
Ing. Šůstek požádal, aby mu byly zasílány zápisy z jednání jednotlivých výborů k rozeslání 
zastupitelům.  
 
48. Interpelace 
 
Dr. Zicha 
Dne 25.05.2021 bude valná hromada VaK Zlín, probíhají jednání o možné transformaci 
stávajícího provozního modelu. Hlavní slovo bude mít největší akcionář Statutární město Zlín. 
 
49. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 18. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 18:13 h. 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Mgr. Marcela Pazderová ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
           Mgr. Roman Lebloch ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová ………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 21.05.2021 
 


