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Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

20. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 16.09.2021 

od 15:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 20. 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 15 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:12 h. Omluveni byli Bc. Jana 
Malaníková, Mgr. Marek Nesázal, Mgr. Lenka Semelová, DiS a Ing. Marek Žmolík. 
 
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 Stanislava Duháně a Radomila Kopa. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, program 
zasedání byl schválen.  
 
2. Připomínky k zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města 
 
K zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky. 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
 
Usnesení 346/Z19/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje předání majetku 
města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci 
dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 10/I. 
 
Ing. Šůstek 
Převod byl podepsán 24.06.2021. 
 
Usnesení 347/Z19/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 539 v k. ú. Polichno o výměře 348 m2 XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva byla podepsána 15.09.2021. 
 
Usnesení 348/Z19/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej pozemku 
parc. č. 2595/6 v k. ú. Luhačovice o výměře 142 m2 do podílového spoluvlastnictví XXXXX, 
XXXXX a XXXXX za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.  
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Ing. Šůstek 
Návrh smlouvy byl zaslán 18.08.2021. E-mailem 30.08.2021 sdělili, že v současné době 
pozemek koupit nechtějí. 
 
Usnesení 349/Z19/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt do 
vlastnictví města úplatným převodem část pozemku parc. č. 613 v k. ú. Polichno o výměře 
cca 65 m2 v majetku XXXXX pro umístění stavby cyklostezky za cenu 70 Kč/m2 m2 (cca 35 
m2 pozemku pod cyklostezkou) a 20 Kč/m2 (cca 30 m2 pozemku mimo cyklostezku) a úhradu 
nákladů spojených s převodem. 
 
Ing. Šůstek 
Je objednán geometrický plán. Zaměření na místě už proběhlo. 
 
4. Prominutí pohledávky na nájemném a službách - ul. Masarykova č. p. 228 
 
Ing. Personová 
Projednání prominutí dluhu na nájemném a službách od července do listopadu roku 2020 ve 
výši 49.500 Kč za užívání prostor v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 228 v ulici Masarykova 
panem XXXXX. 
  
Usnesení 274/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o prominutí pohledávky vůči panu XXXXX za nájemné a služby v celkové výši 
49.500 Kč.  
 
Usnesení 351/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prominutí pohledávky vůči panu XXXXX za nájemné a služby v celkové výši 49.500 Kč.  
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
5. Opatření ke Zprávě č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Luhačovice za rok 2020 
 
Ing. Personová 
Zastupitelstvo města Luhačovice na svém zasedání dne 24.06.2021 usnesením č. 
344/Z19/2018-2022 schválilo Závěrečný účet města Luhačovice za rok 2020, jehož součástí 
byla Zpráva č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 
2020 se závěrem: 
Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem 
ve vlastnictví územního celku. 
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
§ 5 odst. 1 a 5 Smlouvy nebyly zákonným způsobem zveřejněny v registru smluv. 
U 4 dodavatelských faktur nebyly smlouvy, popř. akceptované objednávky v zákonné době 
uveřejněny v registru smluv. 
Doporučení: neprodleně uveřejnit akceptované objednávky, uzavřít smlouvy o vypořádání 
závazků mezi objednatelem a dodavateli a ty pak uveřejnit v registru smluv. 
  
Na základě těchto zjištění byly usnesením č. 68/R4/2021 ze dne 22.02.2021 Radou města 
Luhačovice schváleny návrhy smluv o vypořádání závazků a tyto smlouvy byly dne 01.03.2021 
podepsány starostou města. Ze strany dodavatelů se poslední smlouvu podařilo podepsat 
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24.06.2021. Všechny objednávky a smlouvy o vypořádání závazků byly zveřejněny v registru 
smluv dne 27.07.2021. 
  
Do informačního systému VERA, modulu Smlouvy bude v souladu s platnou Organizační 
směrnicí č. 5/2018 Evidence a uveřejňování smluv povinně zavedena evidenční zpětná vazba 
na zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Za zveřejňování smluv v registru smluv a 
vkládání .xml odkazu zveřejnění k jednotlivým smlouvám odpovídá odbor vnitřních věcí. 
Zadavatelé smluv do evidenčního systému jsou povinni si v souladu s uvedenou směrnicí 
evidenční zpětnou vazbu na zveřejnění smluv kontrolovat. 
  
Usnesení 275/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města přijmout 
opatření ke Zprávě č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice 
za rok 2020, bodu C., II. ve znění: do informačního systému VERA, modulu Smlouvy bude 
povinně zavedena evidenční zpětná vazba na zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv v platném znění. Kontrola bude prováděna v souladu s Organizační směrnicí č. 5/2018 
Evidence a uveřejňování smluv. 
 
Ing. Plášek 
Kdo to má na starosti? Který odbor?  
 
Ing. Personová 
Odbor vnitřních věcí.  
 
Usnesení 352/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
přijímá 
opatření ke Zprávě č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice 
za rok 2020, bodu C., II. ve znění: 
do informačního systému VERA, modulu Smlouvy bude povinně zavedena evidenční zpětná 
vazba na zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Kontrola bude 
prováděna v souladu s Organizační směrnicí č. 5/2018 Evidence a uveřejňování smluv. 
Hlasování Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
6. Zpráva o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2021 
 
Ing. Personová 
Zpráva o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2021 viz příloha č. 6/I. 
Tabulka – Plnění příjmů a čerpání výdajů za I. pol. 2021 
Zprávu o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2021 projednali členové finanční 
komise a finančního výboru (dále jen FK a FV) dne 30.08.2021 se závěrem: FK a FV bere na 
vědomí hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2021 a doporučuje radě města vzít na 
vědomí hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2021 a zastupitelstvu města souhlasit 
s hospodařením města Luhačovice za I. pol. roku 2021. 
  
Usnesení 276/R16/2021 - Rada města Luhačovice bere na vědomí hospodaření města 
Luhačovice za I. pololetí roku 2021 a doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření 
města Luhačovice za I. pololetí roku 2021.  
 
Příchod Mgr. Liška 15:22 h.  
 
Příloha č. 6/I – Tabulka – Plnění příjmů a čerpání výdajů 
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Usnesení 353/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2021.  
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
7. Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města Luhačovice za I. pol. roku 

2021 
 
Ing. Personová 
Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města za I. pol. roku 2021 viz přílohy č. 7/I. 
Tabulka – Hospodaření příspěvkových organizací za I. pol. 2021 
Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za I. pol. roku 2021 projednali členové 
finanční komise a finančního výboru (dále jen FK a FV) dne 30.08.2021 se závěrem: FK a FV 
bere na vědomí hospodaření ZŠ Luhačovice, MŠ Luhačovice, SVČ Luhačovice, TS 
Luhačovice, SCR Luhačovice, MěDK Luhačovice za I. pol. roku 2021 a doporučuje radě města 
schválit hospodaření příspěvkových organizací města za I. pol. roku 2021. 
  
Usnesení 277/R16/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje hospodaření příspěvkových 
organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 
Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola 
Luhačovice, Středisko volného času Luhačovice za I. pololetí roku 2021 a doporučuje 
zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města: Technické 
služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Středisko volného času 
Luhačovice za I. pololetí roku 2021. 
 
Příchod Mgr. Tomalová 15:24 h. 
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Usnesení 354/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
bere na vědomí 
hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům 
kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola 
Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Středisko volného času Luhačovice za I. pololetí roku 
2021. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

       

Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.6.2021 (v tis. Kč) 

 
  NI příspěvek 

plán roční UR 
NI přísp.  
plnění k 30.6. 

INV příspěvek 
plán roční 

INV přísp. 
plnění 

Odvod odpisů 
 plán 

 
   
ZŠ Luhačovice 3 400 1 714 0 0 49  
MŠ Luhačovice 2 454 1 227 0 0 237  
SVČ Luhačovice 547 265 0 0 17  
TS Luhačovice 26 935 13 470 2 250 0 6 696  
SCR Luhačovice 5 556 2 778 140 0 208  
MěDK Luhačovice 5 524 2 779 0 0 29  
Celkem 44 416 22 233 2 390 0 7 236  
  

Náklady 
město/ 
kraj k 30.6. 

Výnosy město/ 
kraj k 30.6. 

Odpisy 
30.6. 

Hospodářský Stav BÚ+pokl. 
30.6. 

 
  výsledek město  
ZŠ Luhačovice 2 267 2 588 105 321 6 231  
MŠ Luhačovice 1 810 1 918 156 108 2 541  
SVČ Luhačovice 417 390 8 -27 631  
TS Luhačovice 21 888 22 620 5 770 731 5 343  
SCR Luhačovice 5 907 7 068 106 1 161 1 799  
MěDK Luhačovice 3 839 3 364 14 -475 530  
  

Rezervní fond 
30.6. bez 
j.zdr. 

Fond investic/  
fond odměn 

FKSP 
30.6. 

Pohledávky  
odběratelé 311 

Závazky  
dodavatelé 321 

 
   
ZŠ Luhačovice 34 0 907 0 125  
MŠ Luhačovice 102 0 156 87 79  
SVČ Luhačovice 16 0 5 10 17  
TS Luhačovice 0 1 344 94 721 584  
SCR Luhačovice 0 0 17 66 218  
MěDK Luhačovice 0 0 240 217 85  

 
 
8. Návrh čerpání investičního fondu TS Luhačovice 
 
Ing. Personová 
Příspěvková organizace TS Luhačovice žádá o souhlas s čerpáním investičního fondu dle 
přiložené žádosti.  
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Usnesení 355/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice na 
pořízení nového kotle do budovy č. p. 282. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
9. Žádost MěDK Elektra o navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2021 
 
Ing. Personová 
Příspěvková organizace MěDK Elektra žádá o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 
ve výši 167.000 Kč na nutnou opravu promítacího serveru kina – viz cenová nabídka 
společnosti KINOSERVIS s. r. o. 
 
Usnesení 356/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
navýšení neinvestičního příspěvku Městského domu kultury Elektra, příspěvkové organizace 
na rok 2021 o 167.000 Kč.  
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
10. MěDK Elektra – rozpočtová změna č. 5/2021 
 
Ing. Personová 
Příspěvková organizace MěDK Elektra žádá o souhlas s rozpočtovou změnou č. 5 viz příloha 
č. 10/I. 
 
Příloha č. 10/I – MěDK Elektra rozpočtová změna 5 (není součástí textu) 
 
Usnesení 357/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 5 na rok 2021 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, 
příspěvkové organizace dle přílohy č. 10/I. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
11. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021 
 
Ing. Personová 
Usnesení 278/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 7/2021. 
 
R. Kop 
Na tornádo přišla i dotace z kraje?  
 
Ing. Ležák 
Ano, tento týden byl schválený finanční dar zastupitelstvem ZK a čekáme na písemné 
vyrozumění. Poděkování ZK za spolupráci. 
 
Ing. Plášek 
Kolik bude celkově stát oprava střechy na SOŠ?  
 
Ing. Ležák 
Přes 7 mil. Kč. 
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Usnesení 358/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7/2021. 

Rozpočtové opatření č. 7/2021   

POL ORJ ORG Příjmy Výdaje Důvod 
4121 3767 00287 10 000   přijaté dary na odstranění následků bouřky  

2321 3767 00287 260 000   přijaté dary na odstranění následků bouřky  

2321 3767 00287 336 000   Dar Korunka Luhačovice 

5339 3767 00287   16 000 převod SOŠ 

5171 3767 00287   115 000 opravy majetku 

5019 3767 00287   3 000 náhrady mzdy 

5039 3767 00287   1 000 náhrady mzdy 

5169 3767 00287   300 000 služby k odstranění následků bouřky a úpravy zeleně města 

5901 3767 00287   171 000 Nespecifikované rezervy (na odstranění následků bouřky) 

4121 1018   1 000   Obec Dolní Lhota 

4121 1026   2 000   Obec Horní Lhota 

4121 1043   7 000   Obec Ludkovice 

4121 1061   1 000   Obec Sehradice 

4121 1056   1 000   Městys Pozlovice 

4121 1062   1 000   Obec Slopné 

4116 3725   128 000   Dotace – Tvorba a akt. strat. dokumentů města 

4111 6109   237 000   Dotace – volby 

5901 6109     237 000 Výdaje – volby 

5137 3604     30 000 DDHM – doplnění docházkového systému 

6121 3103 00264   14 000 ZŠ hromosvod – doplatek 

5192 6115     262 000 splátka dle splátkového kalendáře s Min. dopravy 

6121 3729     4 000 chodníky Kladná Žilín 

6121 3762     84 000 Parkovací zóny – Masarykova 

8115 9999   253 000   financování 

5424 6108     9 000 Přesun mezi položkami – náhrady v době nemoci 

5424 6111     7 000 Přesun mezi položkami – náhrady v době nemoci 

5424 6113     8 000 Přesun mezi položkami – náhrady v době nemoci 

5424 6109     -24 000 Přesun mezi položkami – náhrady v době nemoci 

5139 3766 00284   15 000 Přesun mezi položkami – Výsadba stromů 

5169 3766 00282   -15 000 Přesun mezi položkami – Výsadba stromů 

5901 3611     -90 000 Rezerva 

5223 3611 00027   40 000 Otevřené brány 2021 

5321 3611 01082   50 000 Dotace – Starý Světlov 
5331 3304     167 000 Navýšení NIP MěDK Elektra – kino 
8115 9999   167 000   Financování 

Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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12. Informace vedoucí finančního odboru 
 
Ing. Personová 
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13. Nabytí pozemků v k. ú. Luhačovice dle nabídky společnosti VIAGEM do majetku 
města 

 
Ing. Blahová 
Dořešení nabídky společnosti VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - Karlín na 
prodej pozemků v k. ú. Luhačovice: 
1) id. 1/3 pozemků parc. č. 1577/32, 1640/1, 2465/12, 2465/11, 1639/2, 1640/6, 1576/19, 
1645/4 zapsaných na LV č. 373 a pozemku parc. č. 1657/3 v k. ú. Luhačovice zapsaném na 
LV č. 11624 v jejich spoluvlastnictví, 
2) id. 1/36 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
3) id. 1/36 pozemků parc. č. 2050/6, p. č. 2060/2, p. č. 2060/5, p. č. 2073/2, 2074/1, 2074/2, 
2074/3, 2075/1 a 2075/2 zapsaných na LV č. 11450, 
4) parc. č. 1421/8 a 2463/25 zapsaných na LV č. 11210. 
Pozn.: Nabídka pozemků pod bodem 1) byla již projednána dne 04.03.2021 a usnesením č. 
295/Z16/2018–2022 Zastupitelstvo města Luhačovice neschválilo nabýt do vlastnictví města 
id. 1/3 pozemků p. č. 1577/32, 1640/1, 2465/12, 2465/11, 1639/2, 1640/6, 1576/19, 1645/4 
a 1657/3 v k. ú. Luhačovice. 
  
Usnesení 221/R12/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
nabýt do vlastnictví města: 
a) id. 1/36 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
b) id. 1/36 pozemků parc. č. 2050/6, p. č. 2060/2, p. č. 2060/5, p. č. 2073/2, 2074/1, 2074/2, 
2074/3, 2075/1 a 2075/2 zapsaných na LV č. 11450, 
c) parc. č. 1421/8 a 2463/25 zapsaných na LV č. 11210. 
 
Usnesení 359/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
nabýt do vlastnictví města pozemky: 
a) id. 1/36 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
b) id. 1/36 pozemků parc. č. 2050/6, p. č. 2060/2, p. č. 2060/5, p. č. 2073/2, 2074/1, 2074/2, 
2074/3, 2075/1 a 2075/2 zapsaných na LV č. 11450, 
c) parc. č. 1421/8 a 2463/25 zapsaných na LV č. 11210. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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14. Prodej části pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. Polichno 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. 
Polichno o výměře cca 150 m2.   
Osadní výbor prodej pozemku doporučuje. 
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Usnesení 236/R13/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 150 m2 manželům XXXXX 
121 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Ing. Plášek 
Kde končí hranice? Bylo by dobré neprodávat až po těleso komunikace a nechat si pásek 
pozemku.  
 
Ing. Blahová 
Chodníky tam nejsou.  
 
Ing. Šůstek 
Pokud je to potřeba, tak při zaměření necháváme pás pro kabel veřejného osvětlení. 
 
Usnesení 360/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 828/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 150 m2 manželům XXXXX 
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
15. Prodej pozemku parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o odkoupení pozemku parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice 
o výměře 81 m2 . 
Pozn. prodej pozemku obdobného manželům Holubovým za cenu 250 Kč/m2 v roce 2020.  
  
Usnesení 237/R13/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice o výměře 81 m2 manželům XXXXX za cenu 
250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
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Usnesení 361/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 93/5 v k. ú. Luhačovice o výměře 81 m2 manželům XXXXX za cenu 
250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
16. Nabídka pozemků v k. ú. Polichno z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 
 
Ing. Blahová 
Byla předložena nabídka ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod 
pozemků v k. ú. Polichno parc. č. 480, 482, 491, 944, 55, 56 a 881/28. 
  
Usnesení 240/R13/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
nabýt pozemky v k. ú. Polichno parc. č. 480, 482, 491, 944, 55, 56 a 881/28 z majetku ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Usnesení 362/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
nabýt pozemky v k. ú. Polichno parc. č. 480, 482, 491, 944, 55, 56 a 881/28 z majetku ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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17. Nabytí pozemku parc. č. 51 v k. ú. Polichno z majetku ČR – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabýt do 
vlastnictví pozemek v k. ú. Polichno parc. č. 51 o výměře 6.189 m2 z majetku ČR. 
Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemek města parc. č. 52 v k. ú. Polichno. 
  
Usnesení 264/R15/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví úplatným převodem pozemek v k. ú. Polichno parc. č. 51 o výměře 6.189 
m2 z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Ing. Plášek 
Nějaký odhad, kolik by to mohlo být?  
 
Ing. Blahová 
Nastavíme v radě částku, která by pro město byla schůdná.  
 
Proběhla diskuze o aukci a ceně pozemku.  



15 

 

Usnesení 363/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
úplatné nabytí pozemku parc. č. 51 o výměře 6.189 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 
vedeném příslušným Katastrálním úřadem pro katastrální území Polichno do vlastnictví Města 
Luhačovice ve veřejném výběrovém řízení s aukcí a uzavření následné kupní smlouvy mezi 
Městem Luhačovice jako kupujícím na straně jedné a mezi ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových jako prodávajícím na straně druhé. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
účast Města Luhačovice ve výběrovém řízení s aukcí vyhlášeném Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm Brno, odborem odloučeného pracoviště 
Zlín, tř. Tomáše Bati 3791, 730 01 Zlín, na prodej pozemku parc. č. 51 o výměře 6.189 
m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Valašské Klobouky pro katastrální území Polichno a obec Luhačovice, 
za podmínek stanovených v "Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách". 
III. Zastupitelstvo města Luhačovice 
svěřuje 
v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění, Radě 
města Luhačovice pravomoc rozhodnout o maximální výši nabízené kupní ceny za pozemek 
parc. č. 51 o výměře 6.189 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky pro katastrální území 
Polichno a obec Luhačovice, v aukci a o výši nejvyššího podání v aukci. 
IV. Zastupitelstvo města Luhačovice 
pověřuje 
Ing. Mariana Ležáka, starostu města Luhačovice, aby za Město Luhačovice podepsal nabídku 
uchazeče do výběrového řízení s aukcí vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
V. Zastupitelstvo města Luhačovice 
pověřuje 
Ing. Mariana Ležáka, starostu města Luhačovice, aby se jako pověřený zástupce Města 
Luhačovice osobně zúčastnil následné aukce pozemku parc. č. 51 o výměře 6.189 
m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Valašské Klobouky pro katastrální území Polichno a obec Luhačovice, 
a aby jménem obce podával v aukci cenové nabídky až do výše nejvyššího podání dle 
usnesení Rady města Luhačovice přijatého dle bodu III. tohoto usnesení Zastupitelstva města 
Luhačovice 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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18. Směna pozemků v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost pana XXXXX o směnu pozemku parc. č. 2463/25 v k. ú. Luhačovice o 
výměře 23 m2, na kterém je místní komunikace, ve vlastnictví VACULA REALITY s. r. o., 
Okružní 655, 763 21 Slavičín za pozemek parc. č. 1421/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 40 
m2 ve vlastnictví města. 
XXXXX – směna, červen 2020 a XXXXX, XXXXX červen 2021 schváleny doplatky za rozdíl 
ve výměrách 800 Kč/m2.  Prodej pozemků v odlehlejších lokalitách obce v roce 2020 manž. 
XXXXX 250 Kč/m2. 
  
Usnesení 280/R16/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku parc. č. 2463/25 v k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je místní 
komunikace, za pozemek parc. č. 1421/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 40 m2 ve vlastnictví 
města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 250 Kč/m2 a 
úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem. 
 
Usnesení 364/Z20/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 2463/25 v k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2, na kterém je místní 
komunikace, za pozemek parc. č. 1421/10 v k. ú. Luhačovice o výměře 40 m2 ve vlastnictví 
města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků 250 Kč/m2 a 
úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným dílem. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
19. Různé (od 16:00 hod.) 
 
Paní XXXXX 
Pochvala festivalu Písní a tancem.  
Hodně obyčejných aut s cizími značkami tady jezdí do lesů. Šlo by s tím něco udělat?  
Jsou potřeba nějaké značky k odpočívadlům do lesa, v Luhačovicích jsou rozdělávané ohně, 
tak přidat značky Zákaz rozdělávání ohně.  
Šlo by před Palacem vyznačit čísla na parkování? Už nejsou vidět.  
Na ulici Solné se budou v blízké době stavět bytovky? Kdy je to v plánu?  
 
Ing. Ležák 
Poznačil jsem si kontrola a případné rozšíření značení. 
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V ulici Solné je projekt nové výstavby stále v řešení. 
 
Ing. XXXXX 
Veřejný ochránce práv vydal zprávu ke skateparku.  
 
Ing. XXXXX přečetl shrnutí týkající se skateparku a dotázal se, zda byla stavba prověřena 
stavebním úřadem.  
 
Ing. Ležák 
Byla doručena petice za přesunutí skateparku, která bude vyřízena zákonem stanoveným 
způsobem. K dopisu veřejného ochránce práv jsme reagovali, že se jedná o záležitost státní 
správy a další kroky bude činit stavební úřad.  

Petice obsahuje řadu tvrzení, které nepřímo děti a mládež, potažmo jejich rodiče, posunují do 
negativní role pachatelů různých přestupků. Je smutné šířit tato zavádějící cílená tvrzení na 
děti, které svůj volný čas tráví smysluplně, případně na rodiče, kteří tyto aktivity podporují bez 
doložení ze strany odpovědných orgánů. 

Budu reagovat ve třech bodech: 

Město nemá potvrzeno, že provoz našeho skateparku je spojený s vysoce impulsním hlukem, 
který je definovaný v § 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dne 24.08. proběhlo odbornou firmou 
měření hluku, k jeho výsledkům se vyjádřila už i KHS Zlín s tím, že obecně hluk ze skateparku 
není vysoce impulsním hlukem a hygienické limity nejsou překročeny. Další měření proběhlo 
v neděli 12.09.  

Město nemá potvrzeno, že by za dobu, kdy je skatepark v provozu, došlo na tomto místě 
v souvislosti s jeho provozem ke spáchání jakéhokoliv přestupku. Ohlášené případy nic 
takového nepotvrdily a zjištěná jednání nikdy nenaplnila znaky protiprávního jednání ani 
potřebný stupeň společenské nebezpečnosti. Tento fakt nám potvrdila jak Městská policie 
Luhačovice, tak Policie ČR.  

Město vybudovalo skatepark v lokalitě, která není využívána pro lázeňství, což může být 
textem petice matoucí. Skatepark se nachází v lokalitě, kde jsou sídliště a tato část území 
města potřebuje zázemí a potřebnou občanskou vybavenost pro obyvatele. K tomuto zázemí 
pro děti skatepark patří a při jeho vybudování na místě hřiště se město řídilo hlavně požadavky 
rodičů s ohledem přístupnost a bezpečnost.  

Ing. XXXXX reagoval na shrnutí Ing. Ležáka.  

Pan XXXXX pokračoval v reakci na shrnutí pana starosty. 

Proběhla diskuze.  

Pan XXXXX se dotázal, v jaké fázi jsou opatření, která jsou naplánována?  

Ing. Ležák 
Výsadba je plánována na co nejbližší možný termín. 
Budeme hledat cesty, jak zklidnit fungování hřiště, ale o rušení skateparku uvažováno není.  
 
Vedoucí Policie ČR a velitel Městské policie Luhačovice zhodnotili fungování skateparku a 
dodržování provozní doby a sdělili, jak probíhá jejich činnost u skateparku.  
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Ing. Hrbáček odpověděl na dotazy Ing. XXXXX a sdělil názor stavebního úřadu. Uvedl, že je 
sjednána kontrolní prohlídka stavby, kdy bude zjištěn skutečný stav stavby. Na základě závěru 
kontrolní prohlídky bude stavební úřad dále postupovat v souladu se stavebním zákonem. 

Mgr. Lebloch, J. Michálek, Mgr. Liška, Mgr Pazderová, Ing. Plášek a paní XXXXX se vyjádřili 
k problematice skateparku. 

Proběhla diskuze. 

20. Informace ke zprávám z rady města 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 220/R12/2021 – pronájem pozemku – pro koho a za kolik se bude pronajímat?  
 
Ing. Šůstek 
Je to pronájem pro parkování obyvatel bytovek, přihlásili se lidé, se kterými bude schůzka za 
14 dní. Pronájem by byl na 10 let. Majetek zůstane města.  
 
Ing. Plášek 
Neměl by být příjezd podmínkou?  
 
Ing. Šůstek  
Příjezd navazuje na vybudování parkoviště a bude rozpočítán na všechny uživatele.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 243/R13/2021 – dodatek smlouvy o výpůjčce – o co šlo?  
 
 
Ing. Šůstek 
Jedná se o projekt z roku 2020 na nádoby na tříděný odpad, ale smlouvu řeší Sdružení až 
letos. Podíl města byl schválený zastupitelstvem.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 244/R13/2021 – kupní smlouva – o co se jedná a za kolik peněz to bylo?  
 
Ing. Šůstek 
Jedná se o nábytek a interiérové dveře v ZŠ v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Projekt bude realizován 
v roce 2022. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 245/R13/2021 – smlouva o dílo – kanalizace ul. Družstevní – o co se jedná a za 
kolik peněz?  
 
Ing. Šůstek 
Jde o Stráň 2 po Pálenici, cena cca 200 tis. Kč. Začátkem příštího roku má být dodělaný 
projekt. Jedná se o část od sjezdu ulice Stráň 2 po pálenici, kde není kanalizace. U domů jsou 
zastaralé a nevyhovující septiky. Obyvatelé mají zájem o kanalizaci, na kterou by i přispěli. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 246/R13/2021 – smlouva o dílo – změna č. 4 ÚP – kolik to bude stát?  
 
Ing. Šůstek 
Náklady hradí pan XXXXX.  
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Usnesení č. 250/R13/2021 a 251/R13/2021 – udělení výjimky pro parkovací karty – co to 
znamená?  
 
Ing. Šůstek 
Jedná se o výjimky pro karty R, kdy obyvatelé mají trvalý pobyt, ale nesplňují např. podmínku 
vlastnictví řidičského průkazu. U těchto dvou usnesení se jednalo o ulici Rumunskou – místa 
naproti bytového domu, kdy majitelé 3 bytů nemají parkování v domě nebo na vyhrazených 
místech pro dům. Dočasně jim byla schválena výjimka a oni se soudí s investorem o parkovací 
místo v domě. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 257/R14/2021 – Dodatek ke Smlouvě o spolupráci – Zlínský kraj – co je předmětem?  
 
Ing. Šůstek 
Dlouhodobě digitální technickou mapu zpracovává kraj, cca do 3 let ji bude muset mít ze 
zákona každý kraj. Přispíváme na správu této mapy a její aktualizaci. V mapě jsou vedeny 
všechny inženýrské sítě. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 267/R15/2021 – nabídka na odkoupení pozemku – o co se jedná a za kolik peněz?  
 
Ing. Šůstek 
Je to pozemek pod cestou vedle bývalé skládky Loska. Chtějí to prodat, cena 100 Kč/m2. 
 
Mgr. Pazderová 
Kdo byl vybrán jako ředitel MěDK?  
 
Ing. Ležák 
Pan Jan Zavřel, bylo 11 uchazečů, 5 bylo pozváno k ústnímu pohovoru.  
 
21. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Ing. Plášek – stavební výbor 
Na poslední schůzi se řešil projekt „Lublaň“, jednání v této věci stále probíhá.  
 
Proběhla diskuze.  
 
Za Mgr. Semelovou, DiS informovala Ing. Personová – finanční výbor  
Výbor proběhl 30.08.2021, projednávalo se pololetní hospodaření příspěvkových organizací a 
města. Byly doporučeny podmínky pro individuální dotace na příští rok. Další setkání je 
plánováno na 15.11., budou se řešit rozpočty příspěvkových organizací na příští rok. 
 
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor 
Další setkání proběhne na konci září nebo na začátku října.  
 
22. Informace starosty a místostarosty 
 
Ing. Ležák 
Vrátila se nám dohoda s Ministerstvem dopravy ČR, kterou rozporuje Ministerstvo financí ČR, 
připravují se na Ministerstvu dopravy nové dvě dohody, které musíme za město schválit na 
příštím zastupitelstvu, poté dojde ke schválení na Ministerstvu financí a následně podpisu od 
ministra/ministryně Ministerstva financí. 
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Sokolovna – na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje proběhlo projednání zařazení dotace 
22 mil. do rozpočtu 2022 a náměstkem Ing. Vychytilem.  
Sázení stromů v Polichně a Luhačovicích – dotace byla schválena, smlouvy od Ministerstva 
životního prostředí dorazily. 
 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na technickou studii obchvatu Luhačovic, kde je taky příslib 
příspěvku Zlínského kraje.  
 
Máme podnět občanů – hluk vlaků, na příštím zasedání zastupitelstva Vás budu informovat.  
 
Finanční situace se stabilizovala, daří se nám rozpočet držet, ale řešíme nově chystanou 
velkou investici ZK – oprava komunikace 496/II Kladná Žilín, která bude mít dopad i na 
chystaný rozpočet města v příštím roce.  
 
Příští termín zastupitelstva města bude 09.12.2021. 
 
Ing. Šůstek 
Informoval o tom, že se nepodařilo dohodnout na podmínkách využití pozemků XXXXX vedle 
Mata pro otáčení autobusů a nemůže tak být zřízena provizorní zastávka v Zahradní čtvrti. 
Proběhla diskuze.  
 
Probíhá jednání na kraji, který změnil metodiku pro dofinancování sociálních služeb. Chce více 
zapojit do financování sociálních služeb obce. Zatím je to dost nepřehledné. 
 
Snažíme se co nejvíce informovat k odpadům, náklad na jednoho obyvatele je cca 1.100 Kč. 
Prostřednictvím živnostenského odboru jsme oslovili i podnikatele, jak likvidují odpad. Budeme 
muset vypracovat novou vyhlášku ve vazbě na nové odpadové zákony.     
 
23. Interpelace 
 
Ing. Plášek 
Jak jsme se domlouvali na investici Kladná Žilín, kdo byl u výběrového řízení v komisi?  
 
Ing. Blahová  
Místostarosta Ing. Šůstek a paní Majtnerová.   
 
Ing. Plášek 
Sokolovna – kde se přišlo na termín vyhotovení 1 rok?  
 
Ing. Blahová  
Je to podle dotace a podle projektanta. 
 
Ing. Plášek 
Pochvala za provizorní parkoviště pod poštou, ale trvalo to dlouho.  
 
R. Kop 
Kolik stál skatepark a kolik byla dotace?  
 
Ing. Šůstek 
Cca 1,4 mil. dotace, celkový náklad cca 2 mil. Kč 
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Mgr. Tomalová 
V jeslích prasklo potrubí a řešíme tam teplou vodu jako pojistnou událost, bylo to vyhodnoceno 
jako „časovaná bomba“. Kotelna je ve špatném stavu. Byla doporučena výmalba. Bylo by 
dobré koupit vysoušeč na město, protože stávající není v dobrém stavu.  
 
Ing. Šůstek 
Máme schválenu dotaci na kotelnu v Základní škole 2. Musíme prověřit podmínky a také jestli 
to zvládneme v rozpočtu roku 2022. 
 
Mgr. Lebloch 
Jsme mezi rušenými stavebními úřady?  
 
PhDr. Hubáček 
Ne, z ORP ve Zlínském kraji navrženy pouze Vizovice. 
 
Mgr. Lebloch se dotázal na Slováckou búdu.  
 
Ing. Hrbáček popsal aktuální situaci. Uvedl, že v na pozemku byla zahájena nepovolená 
stavba. Jedná se o betonovou desku o rozměrech 6x8 m včetně dřevěné konstrukce tvořené 
ze svislých a vodorovných dřevěných trámků. Zároveň byly provedeny terénní úpravy 
provedené v západní části pozemků st. 298/1, st. 298/3 zasahujících až do lesního pozemku 
parc.č. 950/1 v k.ú. Luhačovice v délce cca 35 m, čímž byl utvořen strmý břeh přímo u paty 
lesního pozemku. Na tomto základě vyzval stavební úřad stavebníka k bezodkladnému 
zastavení prací a zároveň zahájil řízení o odstranění stavby. 

 
24. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 20. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 18:08 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Stanislav Duháň ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
           Radomil Kop ...………………………………………. 
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datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová ………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 22.09.2021 
 

 


