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Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

22. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 09.12.2021 

od 15:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 22. zasedání zastupitelstva města 
 
Řádné 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 15:12 h. Omluven byl Mgr. 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 Roberta Kolaříka a Moniku Slovákovou. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, program 
zasedání byl schválen.  
 
2. Připomínky k zápisu z 20 a 21. zasedání zastupitelstva města 
 
K zápisům z 20. a 21. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky. 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
 
Usnesení 359/Z20/2018-2022 - 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. 
 
Ing. Šůstek 
Dopis s usnesením byl odeslán 04.10.2021. 
 
Usnesení 360/Z20/2018-2022 - 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. 
 
Ing. Šůstek 
Dopis byl odeslán 04.10.2021. Připravuje se geometrický plán. 
 
Usnesení 361/Z20/2018-2022 - 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. 
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Ing. Šůstek 
Smlouva byla podepsána 06.12.2021. Předána na katastrální úřad. 
 
Usnesení 362/Z20/2018-2022 - 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. 
 
Ing. Šůstek 
Dopis byl odeslán ÚZSVM. 
 
Usnesení 363/Z20/2018-2022 - 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 a 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". 
 
Ing. Šůstek 
Čeká se na vypsání aukce a následně bude postupováno podle schváleného usnesení. 
 
Usnesení 364/Z20/2018-2022 - 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. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva byla podepsána 06.12.2021. 
 
Usnesení 365/Z21/2018-2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje poskytnutí 
náhrady za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Luhačovice k činnosti Technických služeb 
Luhačovice, příspěvkové organizace takto: 

-  p. č. 1867/21, p. č. 1867/22, p. č. 2933, p. č. 1867/6, st. 117/3, p. č. st. 117/2, p. č. 
1867/23 v období od 22.07.2019 do 31.01.2021, 

       -    p. č. 1865/2 v období od 01.11.2018 do 31.01.2021, 
       -    p. č. 1867/15 v období od 01.11.2018 do 11.11.2021, 
v celkové výši 240.944 Kč, vlastníkovi těchto pozemků XXXXX, do 10 dnů od schválení 
usnesení a 74.010 Kč do 10 dnů po prokázání přechodu nároku na náhradu za bezesmluvní 
užívání pozemků od 05.11.2018 do 21.07.2019 z XXXXX na Dr. XXXXX a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10/2021. 
 
Ing. Šůstek 
Úhrada první části finančního plnění 18.11.2021. K druhé části plnění nebyly předloženy 
podklady. 
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4. Program rozvoje města Luhačovice do roku 2030 
 
Ing. Blahová 
Zpracovaný strategický dokument Program rozvoje města Luhačovice na období do roku 2030 
je součástí dotačního projektu „Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a 
pasportů“ spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 
  
Usnesení 390/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vzít na 
vědomí Program rozvoje města Luhačovice jako strategickou koncepci rozvoje města do roku 
2030. 
 
Ing. Janečka stručně představil základní obsah zpracovaného dokumentu – Program rozvoje 
města Luhačovice do roku 2030.  
 
Odchod Mgr. Lebloch 15:25 h.  

Usnesení 366/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
bere na vědomí 
Program rozvoje města Luhačovice jako strategickou koncepci rozvoje města do roku 2030. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
5. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období 2021–2022 
 
Ing. Personová 
Smlouva o kontokorentním úvěru se uzavírá na jeden rok. Splatnost úvěru z roku 2020 končí 
k 30.11.2021. Rovněž na další roční období 2021–2022 by bylo vhodné prodloužit tento 
kontokorentní úvěr z preventivních důvodů, aby se město nedostávalo 
kvůli nerovnoměrnému plnění příjmů do platební neschopnosti. Vyřeší se tím případ časového 
nesouladu plnění příjmů a proplácení nutných provozních výdajů. Úroková sazba činí 1M 
PRIBOR + marže 1,2 %. Dosud město nemuselo této možnosti využít. 
23.11.2021 – 1 – měsíční PRIBOR 2,86 % 
Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období 2021–2022 viz příloha 
č. 5/I. 
  
Usnesení 367/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového 
nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného 
rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. s. viz 
příloha č. ... a doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem Smlouvy o 
kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou 
a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města 
Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. s. 
 
Příloha č. 5/I – Smlouva o úvěru (není součástí textu) 
 
Usnesení 367/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového 
nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného 
rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. s. viz 
příloha č. 5/I. 
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II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí 
časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části 
běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2021–2022 s Českou spořitelnou, a. 
s. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
6. Finanční limit pro poskytování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám 

v roce 2022 
 
Ing. Personová 
Závěr finanční komise a finančního výboru z jednání dne 15.11.2021: FK a FV doporučují radě 
města a zastupitelstvu města schválit limit pro individuální dotace na rok 2022 ve výši 2.500 
tis. Kč. 
  
Usnesení 368/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce 2022 
na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč. 
 
Usnesení 368/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce 2022 
na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 

v tis. Kč 2020 11/2021  

Individuální dotace  1.987 2.048  

Schválený limit  2.705 2.500  

Dary (bez nar. dětí a I. tř.) 93 44  

Schválený limit  107 97  

Narozené děti a I. třída 146 105  

Schválený limit  160 173  

    
Doporučený limit pro individuální dotace na rok 2022 je 2 500 tis. Kč. 
   

7. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022 
 
Ing. Personová 
Rozpočtové provizorium pro rok 2022.  
 
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude 
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2022. 
  
Zásady rozpočtového provizoria: 
  
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů 
rozpočtu schváleného pro rok 2021. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že 
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo 
v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 
unie. 
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2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu 
roku 2021 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek: 
a) 5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a 
vyfakturované práce,   
b) 5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a 
DDNHM. 
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán 
do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města. 
  
3. Povoluje se úhrada splátky dohody uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR. 
  
4. Povoluje se úhrada běžných i kapitálových výdajů spojených s dotačním projektem Obnova 
vybavení ZŠ až do výše 1.550.000 Kč. 
  
5. Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva 
města, vyjma kapitálových výdajů: 
  
Položka Název investice Částka v Kč 

6121 Most Družstevní     6.000.000 

6121 Rekonstrukce ul. Hrazanská        150.000 
6121 Skatepark Luhačovice          48.000 

6121 Rekonstrukce Sokolovny   10.000.000 

6122 Radary     2.900.000 

6121 Odpady SMOVM 2021        380.000 

6121 Předcházení vzniku odpadů OPŽP        530.000 

6121 Rekonstrukce kotelny ZŠ II          55.000 
6121 Parkovací zóny          60.000 

6121 Rekonstrukce plochy parkoviště za Alfa Marketem          66.000 

6119 Územní plán – dokončení změny č. 4          90.000 

                                                                                                                                 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města. 
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu 
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění. 
  
Usnesení 369/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové provizorium pro rok 2022. 
 
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude 
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2022. 
 
Zásady rozpočtového provizoria: 
 
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů 
rozpočtu schváleného pro rok 2021. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že 
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo 
v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 
unie. 
 
2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu 
roku 2021 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek: 
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a) 5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a 
vyfakturované práce,  
b) 5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a 
DDNHM. 
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán 
do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města. 
 
3. Povoluje se úhrada splátky dohody uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR. 
 
4. Povoluje se úhrada běžných i kapitálových výdajů spojených s dotačním projektem Obnova 
vybavení ZŠ až do výše 1.550.000 Kč. 
 
5. Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva 
města, vyjma kapitálových výdajů: 
 
Položka Název investice Částka v Kč 

6121 Most Družstevní     6.000.000 

6121 Rekonstrukce ul. Hrazanská        150.000 

6121 Skatepark Luhačovice          48.000 
6121 Rekonstrukce Sokolovny   10.000.000 

6122 Radary     2.900.000 

6121 Odpady SMOVM 2021        380.000 

6121 Předcházení vzniku odpadů OPŽP        530.000 

6121 Rekonstrukce kotelny ZŠ II          55.000 

6121 Parkovací zóny          60.000 
6121 Rekonstrukce plochy parkoviště za Alfa Marketem          66.000 

6119 Územní plán – dokončení změny č. 4          90.000 

  
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města. 
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu 
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění. 
 
Ing. Plášek se dotázal na položky týkající se radarů a odpadů.  
 
Bylo vysvětleno. 
 
Usnesení 369/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
Rozpočtové provizorium pro rok 2022.  
 
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude 
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2022. 
  
Zásady rozpočtového provizoria: 
  
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů 
rozpočtu schváleného pro rok 2021. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že 
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo 
v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 
unie. 
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 2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu 
roku 2021 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek: 
a) 5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a 
vyfakturované práce,   
b) 5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a 
DDNHM. 
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán 
do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města. 
  
3. Povoluje se úhrada splátky dohody uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR. 
  
4. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem 
zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:  
 

Položka Název investice částka v Kč 
6121 Most Družstevní 6 300 000 
6121 Rekonstrukce ul. Hrazanská        350 000 
6121 Skatepark Luhačovice 48 000 
6121 Rekonstrukce Sokolovny 10 000 000 
6122 Radary 2 900 000 
6121 Odpady SMOVM 2021 380 000 
6121 Předcházení vzniku odpadů OPŽP 530 000 
6121 Rekonstrukce kotelny ZŠ II 55 000 
6121 Parkovací zóny 60 000 
6119 Územní plán – dokončení změny č. 4 90 000 

 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města. 
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu 
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
8. Změna neinvestičního příspěvku Technických služeb Luhačovice, p. o. na rok 2021 
 
Ing. Personová 
Navýšení neinvestičního příspěvku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace 
na rok 2021 o 586.000 Kč a současně převod neinvestičního příspěvku na rok 2021 ve výši 
620.000 Kč na příspěvek investiční k posílení fondu investic organizace. 
  
Usnesení 370/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
navýšení neinvestičního příspěvku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace 
na rok 2021 o 586.000 Kč a současně převod neinvestičního příspěvku na rok 2021 ve výši 
620.000 Kč na příspěvek investiční k posílení fondu investic organizace. 
 
Příchod Mgr. Mgr. Janík 15:32 h. 
 
Ing. Plášek 
Jaká investice se za to bude dělat?  
 
Ing. Personová 
Položka se týká sběrného dvora a lázní. 
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Usnesení 370/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
navýšení neinvestičního příspěvku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace 
na rok 2021 o 586.000 Kč a současně převod neinvestičního příspěvku na rok 2021 ve výši 
620.000 Kč na příspěvek investiční k posílení fondu investic organizace. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
9. Technické služby Luhačovice, p. o. - rozpočtová změna č. 1/2021 
 
Ing. Personová 
Projednání navržené rozpočtové změny č. 1/2021 viz příloha č. 9/I. 
  
Usnesení 371/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění 
přílohy č. 14/I. 
 
Mgr. Lebloch příchod 15:45 h. 
 
Příloha č. 9/I – Rozpočtová změna č. 1/2021 (není součástí textu) 
 
Usnesení 371/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění 
přílohy č. 9/I. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
10. Návrh čerpání investičního fondu Technických služeb Luhačovice, p. o. 
 
Ing. Personová 
Usnesení 372/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle 
přílohy č. 15/I. 
 
Příloha č. 10/I – Čerpání investičního fondu (není součástí textu) 
 
Usnesení 372/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice dle 
přílohy č. 10/I. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
11. Základní škola Luhačovice, p. o. - rozpočtová změna č. 1/2021 
 
Ing. Personová 
Projednání navržené rozpočtové změny č. 1/2021 viz příloha č. 11/I. 
  
Usnesení 373/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění 
přílohy č. 16/I. 
 
Příloha č. 11/I – Rozpočtová změna č. 1/2021 (není součástí textu) 
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Usnesení 373/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2021 ve znění 
přílohy č. 11/I. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
12. Základní škola Luhačovice, p. o. - rozpočtová změna č. 2/2021 
 
Ing. Personová 
Projednání navržené rozpočtové změny č. 2/2021 viz příloha č. 12/I. 
  
Usnesení 374/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 2/2021 ve znění 
přílohy č. 17/I. 
 
Příloha č. 12/I – Rozpočtová změna č. 2/2021 (není součástí textu) 
 
Usnesení 374/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice rozpočtovou změnu č. 2/2021 ve znění 
přílohy č. 12/I. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 Příjmy Výdaje Důvod 
502-energie  -340.000 úspora – omezení provozu 

511-opravy  90.000 oprava podlahy třídy 
558-DDHM  250.000 dovybavení tříd 

 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 
 
Ing. Personová 
Usnesení 377/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 12/2021. 
 
Usnesení 375/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12/2021. 

Rozpočtové opatření č. 12/2021   

POL ORJ ORG Příjmy Výdaje Důvod 
2122 2104   586 000   TS Luhačovice – odvod odpisů 
5331 2104     586 000 TS Luhačovice – navýšení NIP 
5331 2104     -620 000 TS Luhačovice – přesun NIP na IP 
6351 2104     620 000 TS Luhačovice – přesun NIP na IP 
5021 3725     300 000 Přesun mezi položkami ORJ 3725 
5031 3725     75 000 Přesun mezi položkami ORJ 3725 
5032 3725     28 000 Přesun mezi položkami ORJ 3725 
5169 3725     -403 000 Přesun mezi položkami ORJ 3725 
5021 6109     194 000 Přesun mezi položkami ORJ 6109 - volby 
5901 6109     -194 000 Přesun mezi položkami ORJ 6109 - volby 
5901 3611     -176 000 Převod rezervy 
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8115 9999   -176 000   Financování 
5169 3767 00287   171 000 Přesun mezi položkami ORJ 3767 
5901 3767 00287   -171 000 Přesun mezi položkami ORJ 3767 
6122 3758     -1 450 000 Přesun mezi položkami ORJ 3758 
6121 3758     1 450 000 Přesun mezi položkami ORJ 3758 

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
14. Žádost o čerpání investičního fondu – Sportovní centrum Radostova Luhačovice,  
      p. o. 
 
Ing. Personová 
Sportovní centrum Radostova Luhačovice žádá o souhlas s čerpáním investičního fondu ve 
výši 294.433 Kč k pořízení protipožárních dveří. 
 
Usnesení 376/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
souhlasí 
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova 
Luhačovice ve výši 294.433 Kč na pořízení protipožárních dveří. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
15. Informace vedoucí finančního odboru 
 
Ing. Personová 
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Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí vývoj daňových příjmů, vývoj příjmů z hazardních 
her a příjmů poplatku z pobytu. 
 
Proběhla diskuze o žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci.  
 
Žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva v lednu.  
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42. Různé (od 16:00 hod.) 
 
Paní XXXXX vysvětlila důvody podání žádosti o půjčku spolku Luhovaný Vincent.  
 
Paní XXXXX navázala na mimořádné zastupitelstvo a shrnula dosavadní vývoj komunikace 
mezi rodinou XXXXX a Městem Luhačovice. 
 
Dr. Zicha potvrdil slova paní XXXXX a také navrhl, aby byla hledána platforma pro další 
komunikaci.  
 
Pan XXXXX vysvětlil, proč se zúčastnil zasedání zastupitelstva a popsal situaci ohledně 
městského pozemku, který využívá.  
 
Starosta si vzal slovo a vrátil se k problematice komunikace mezi Městem Luhačovice a 
rodinou XXXXX. Vyjádřil souhlas s hledáním vhodného způsobu další komunikace. Dále 
zmínil, že zatímco se bude hledat prostor pro komunikaci, dvě žaloby na Město Luhačovice 
rodinou XXXXX stále poběží.  
 
Proběhla diskuze mezi paní XXXXX a starostou města.  
 
Mgr. Nesázal konstatoval, že největší problém byl vždy v komunikaci, kterou teď může p.Zicha 
s mandátem od zastupitelstva zkusit obnovit.  
Dr. Zicha vysvětlil, proč má zájem stát se mediátorem ve sporech mezi Městem Luhačovice a 
rodinou XXXXX – jednak protože je právník a soudní spory nejsou pro ani jednu stranu 
výhodné a dále kvůli hledání společných zájmů a spolupráci.  
 
Starosta uzavřel debatu k tomuto tématu a vrátil se k řešení městského pozemku, který 
využívá pan XXXXX. Vysvětlil, že cena, za kterou má být pozemek odkoupen, je běžná a 
obvyklá v daném místě.  
 
Proběhla diskuze mezi panem XXXXX a starostou.  
 
Pan XXXXX popřel slova pana XXXXX a doložil pozemkové mapy. 
 
Proběhla diskuze.  
 
16. Směna pozemků v k. ú. Kladná Žilín – spoluvlastnictví 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXXXX a XXXXX, kteří zastupují i ostatní spoluvlastníky (XXXXX, 
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX) o směnu části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. 
Kladná Žilín, který užívají a je částečně i oplocen ve vlastnictví města za část pozemku parc. 
č. st. pl. 39/1 v k. ú. Kladná Žilín v jejich spoluvlastnictví. 
Část pozemku v jejich spoluvlastnictví je znázorněna žlutě v ortofoto mapě a část pozemku 
pro směnu v majetku města je označena modře v ortofoto mapě. 
  
Usnesení 294/R17/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnit část pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 35 m2 v majetku města 
za část pozemku parc. č. 39/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 m2, na kterých je 
komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí 
rovným dílem. 
 
Odchod J. Michálek a Mgr. Nesázal 17:03 h. 



13 

 

Usnesení 377/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnit část pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 35 m2 v majetku města 
za část pozemku parc. č. st. pl. 39/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 m2, na kterých 
je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí 
rovným dílem. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
  
17. Podání žádosti o dotaci – chodníky Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
MAS Luhačovské Zálesí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlásila 
výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
v oblasti Bezpečnost dopravy. 
http://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/aktualni-vyzvy-irop/ 
Výzva je otevřena do 03.12.2021, celková alokace je 5,7 mil. Kč. Předmětem žádosti o dotaci 
bude rekonstrukce chodníků v Kladné Žilín (součást společného projektu s ŘSZK na 
rekonstrukci silnice, opěrných zdí atd. v Kladné Žilín). Náklady na rekonstrukci chodníků dle 
uzavřené Smlouvy o dílo – 4,5 mil. Kč, odhad výše dotace – 2,4 mil. Kč. 
  
Usnesení 391/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy „MAS Luhačovské Zálesí – 
IROP – Bezpečnost dopravy“ na projekt „Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín, 
Luhačovice“ a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
 
Příchod J. Michálek a Mgr. Nesázal 17:05 h. 
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Usnesení 378/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy 
„MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“ na projekt „Chodník podél silnice 
II/496, Kladná Žilín, Luhačovice“. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
18. Podání žádosti o dotaci – "Krček Základní škola Luhačovice, p. o." 
 
Ing. Blahová 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu 
rozvoje regionů 2022 pro obce s počtem obyvatel ve výši 3.001–10.000. 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-
2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli 
Mezi podporované oblasti patří i rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Výzva je otevřena 
do 17.12.2021. Předmětem žádosti o dotaci bude rekonstrukce "krčku" v ZŠ Luhačovice. 
Náklady na rekonstrukci "krčku" dle projektové dokumentace – 2,43 mil. Kč, dotace max. 70 
% způsobilých výdajů. 
  
Usnesení 392/R22/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3.001–10.000 obyvateli 
na projekt rekonstrukce veřejné budovy – "Krčku Základní školy Luhačovice, p. o." a schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Ing. Plášek 
Pokud nedostaneme dotaci, budeme to dělat?  
 
Ing. Šůstek 
Záleží na rozpočtu.  
 
Usnesení 379/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí 
s 3.001–10.000 obyvateli na projekt rekonstrukce veřejné budovy – "Krčku Základní 
školy Luhačovice, p. o.". 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
19. Podání žádosti o dotaci – parkoviště Družstevní 
 
Ing. Blahová 
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy. 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100 
Mezi podporované oblasti patří i udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Výzva je 
otevřena od 12.01.2022 do 31.08.2022 (nebo do vyčerpání alokace). Předmětem žádosti o 
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dotaci bude plocha pro parkování v ul. Družstevní u rekonstruovaného mostu (místo 
bývalé váhy). Projekt byl podán do programu „Dešťovka“, v rámci, které nám bylo doporučeno, 
abychom žádost podali znovu právě do programu Národního plánu obnovy, kde bude větší 
šance na získání dotace než v „Dešťovce“. 
Odhad nákladů na stavbu parkoviště dle projektové dokumentace – 4,5 mil. Kč, dotace max. 
50 % způsobilých výdajů. 
  
Usnesení 393/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy na projekt Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Usnesení 380/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy na projekt Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
20. Podání žádosti o dotaci – dopravní hřiště 
 
Ing. Blahová 
Zlínský kraj podporuje na základě zpracované studie k dopravním hřištím jejich rekonstrukce 
nebo výstavbu v rámci kraje. Studie byla zpracována na 5 let a končí rokem 2022, podpora v 
následujících letech zatím není známa. 
Na základě dotazu z KÚZK jsme vyjádřili předběžný zájem města požádat si o dotaci na rok 
2022. 
Podpora je poskytována formou individuální dotace kraje ve výši max. 50 %. Je zpracována 
PD pro nové dětské dopravní hřiště v areálu Radostova, náklady dle PD – 2,4 mil. Kč. 
  
Usnesení 308/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
individuální dotace Zlínského kraje na vybudování dětského dopravního hřiště a schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
 
Usnesení 381/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na vybudování dětského 
dopravního hřiště. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
21. Podání žádosti o dotaci – rekonstrukce budovy Sokolovny 
 
Ing. Blahová 
Zlínský kraj nabízí možnost požádat si o individuální dotaci Zlínského kraje na 
spolufinancování rekonstrukce budovy Sokolovny ve výši max. 50 % z celkových způsobilých 
výdajů akce. Výše dotace bude upřesňována v závislosti na vysoutěženém rozpočtu a dotaci 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
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Usnesení 322/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
individuální dotace Zlínského kraje na rekonstrukci budovy Sokolovny v Luhačovicích a 
schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022.  
 
Usnesení 382/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na rekonstrukci budovy 
Sokolovny v Luhačovicích. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
22. Podání žádosti o dotaci – technická studie obchvatu Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Zlínský kraj spolupracuje s Městem Luhačovice na přípravě obchvatu města. Nabízí možnost 
požádat si o individuální dotaci Zlínského kraje na spolufinancování technické studie včetně 
investičního záměru a ekonomického vyhodnocení akce „Silnice II/492: Luhačovice – 
obchvat“, ve výši max. 50 %. 
V rámci veřejné zakázky na zpracovatele technické studie byly podány dvě nabídky, levnější 
z nich je ve výši 1.082.950,00 Kč s DPH. 
  
Usnesení 323/R19/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
individuální dotace Zlínského kraje na zpracování technické studie včetně investičního záměru 
a ekonomického vyhodnocení akce „Silnice II/492: Luhačovice – obchvat“ a schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
 
Usnesení 383/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace Zlínského kraje na zpracování technické studie 
včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení akce „Silnice II/492: Luhačovice – 
obchvat“. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2022. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
23. Podání žádosti o dotaci – výsadba stromů – Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Projednání výzvy Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR - www.vysadbastromu.cz. 
V rámci Programu na zlepšení životního prostředí v obcích jsou připravovány podklady k 
podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v k. ú. Luhačovice. Projekt přispěje k vytvoření 
kvalitního veřejného prostoru, zapojením veřejnosti do projektu pak dojde ke zvýšení zájmu 
občanů o životní prostředí. 
Seznam navržených lokalit v rámci k. ú. Luhačovice: 
- ulice Nádražní – druh stromů – Kulovité javory, 
- prostor u skateparku – druh stromů – Sloupcovité duby, 
- sportovní areál Radostova – druh stromů – v jednání. 
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Předpokládaný rozpočet projektu na jednotlivé katastrální území a subjekt je 250 tis. Kč (jde o 
maximální výši dotace), poskytovaná dotace je max. 100 % způsobilých výdajů. Termín příjmu 
žádostí je do 31.12.2021, předpokládaný termín realizace je listopad 2021 a jaro-podzim 
2022.  
  
Usnesení 310/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci z 
Národního programu Životního prostředí na výsadbu stromů a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit dofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Usnesení 384/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
24. Podání žádosti o dotaci – výsadba stromů – Sportovní centrum Radostova 

Luhačovice, p. o. 
 
Ing. Blahová 
Projednání výzvy Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR - www.vysadbastromu.cz. 
V rámci Programu na zlepšení životního prostředí v obcích jsou připravovány podklady k 
podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v k. ú. Luhačovice. Projekt přispěje k vytvoření 
kvalitního veřejného prostoru, zapojením veřejnosti do projektu pak dojde ke zvýšení zájmu 
občanů o životní prostředí. 
Seznam navržených lokalit v rámci k. ú. Luhačovice: 
- ulice Nádražní – druh stromů – Kulovité javory, 
- prostor u skateparku – druh stromů – Sloupcovité duby, 
- sportovní areál Radostova – druh stromů – v jednání. 
Předpokládaný rozpočet projektu na jednotlivé katastrální území a subjekt je 250 tis. Kč (jde o 
maximální výši dotace), poskytovaná dotace je max. 100 % způsobilých výdajů. Termín příjmu 
žádostí je do 31.12.2021, předpokládaný termín realizace je listopad 2021 a jaro-podzim 
2022.  
  
Usnesení 310/R18/2021 - Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci z 
Národního programu Životního prostředí na výsadbu stromů a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit dofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice. 
 
Usnesení 385/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci Sportovním centrem Luhačovice, příspěvkovou organizací z 
Národního programu Životní prostředí na výsadbu stromů. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektů z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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25. Nabídka na odkoupení pozemku v k. ú. Luhačovice – komunikace 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena nabídka XXXXX a XXXXX prostřednictvím Ing. XXXXX na odkoupení pozemku 
parc. č. 2463/24 - ost. plocha o výměře 2.579 m2 v k. ú. Luhačovice v jejich spoluvlastnictví. 
Jedná se o komunikaci směrem k Hornímu Dvoru – ke skládce Loska. 
  
Usnesení 296/R17/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 2463/24 - ost. plocha o 
výměře 2.579 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace za cenu 100 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Usnesení 386/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 2463/24 - ost. plocha o 
výměře 2.579 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace za cenu 100 Kč/m2 a 
úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
26. Směna pozemků v k. ú. Kladná Žilín - parc. č. 1976/2 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná 
Žilín, který užívají a je ve vlastnictví města za části pozemku parc. č. st. pl. 37 a p. č. 35 v jejich 
spoluvlastnictví, kde je umístěna komunikace. 
Část pozemku v jejich spoluvlastnictví je znázorněna žlutě v ortofoto mapě a část pozemku 
pro směnu v majetku města je označena modře v ortofoto mapě. 
Osadní výbor se směnou pozemků souhlasí. 
  
Usnesení 316/R19/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 20 m2 v majetku města 
za části pozemku parc. č. st. pl. 37 a parc. č. 35 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 
m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu 
ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem 
nemovitostí rovným dílem. 
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Usnesení 387/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 1976/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 20 m2 v majetku města 
za části pozemku parc. č. st. pl. 37 a parc. č. 35 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 30 
m2, na kterých je komunikace v místní části Kladná Žilín, za podmínky doplatku ceny rozdílu 
ve výměrách směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem 
nemovitostí rovným dílem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
27. Prodej části pozemku parc. č. 1113/7 v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXXXX a Ing. XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1113/7 v k. 
ú. Řetechov o výměře cca 65 m2, který navazuje na pozemek p. č. 1113/5, který si nyní 
odkoupili na základě Kupní smlouvy ze dne 22.07.2021. Jedná se o pozemek, který je situován 
mezi chodníkem a pozemkem, který odkoupili. Osadní výbor s prodejem pozemku souhlasí. 
  
Usnesení 317/R19/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1113/7 v k. ú. Řetechov o výměře cca 65 m2 XXXXX a Ing. 
XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Ing. Plášek se vyjádřil k výši ceny a podal námět k zamyšlení se do budoucna o zvýšení ceny.  
 
Proběhla diskuze o výši ceny.  
 
Odchod Mgr. Malota 17:18 h. 
 
Bod byl stažen z programu. 
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28. Nabytí pozemků v k. ú. Luhačovice dle nabídky společnosti VIAGEM do majetku 
města 

 
Ing. Blahová 
Byla předložena nabídka společnosti VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - 
Karlín na prodej pozemků v k. ú. Luhačovice: 
1) id. 1/18 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
2) id. 37/16559 pozemků parc. č. 2060/32, 2430/10, 2430/11, 2434/37, 2434/55, 2440/26, 
2440/29 a 2460/34 zapsaných na LV č. 11152, 
3) id. 1/36 pozemků parc. č. 2056/4, 2059/5, 2079/8 a 2079/9 zapsaných na LV č. 11449, 
4) id. 37/16559 pozemku parc. č. 2079/6 zapsaném na LV č. 11477. 
Pozn.: Nabídka pozemků pod bodem 1) byla již projednána dne 16.09.2021 a usnesením č. 
359/Z20/2018-2022 Zastupitelstvo města Luhačovice neschválilo nabýt do vlastnictví města 
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, v k. ú. Luhačovice. Nyní společnost nabízí podíl id. 1/18. 
  
Usnesení 337/R20/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
nabýt do vlastnictví města: 
1) id. 1/18 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
2) id. 37/16559 pozemků parc. č. 2060/32, 2430/10, 2430/11, 2434/37, 2434/55, 2440/26, 
2440/29 a 2460/34 zapsaných na LV č. 11152, 
3) id. 1/36 pozemků parc. č. 2056/4, 2059/5, 2079/8 a 2079/9 zapsaných na LV č. 11449, 
4) id. 37/16559 pozemku parc. č. 2079/6 zapsaném na LV č. 11477. 
 
Usnesení 388/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
nabýt do vlastnictví města: 
1) id. 1/18 pozemků parc. č. 1202/1, 1202/2, 1202/4 ,1202/5, 1211/9,1213/5 a 1223/1 
zapsaných na LV č. 1772, 
2) id. 37/16559 pozemků parc. č. 2060/32, 2430/10, 2430/11, 2434/37, 2434/55, 2440/26, 
2440/29 a 2460/34 zapsaných na LV č. 11152, 
3) id. 1/36 pozemků parc. č. 2056/4, 2059/5, 2079/8 a 2079/9 zapsaných na LV č. 11449, 
4) id. 37/16559 pozemku parc. č. 2079/6 zapsaném na LV č. 11477. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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29. Směna pozemků v k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byl předložen návrh na směnu částí pozemků parc. č. 2681/21, parc. č. 2681/22 a parc. č. 
2682/8 o celkové výměře cca 85 m2 a části pozemků st. pl. 742 a st. pl. 743 o celkové výměře 
cca 35 m2 vše v k. ú. Luhačovice v majetku společnosti KNEBL, spol. s r. o., L. Janáčka 379, 
763 26 Luhačovice, na kterých je umístěno schodiště pro průchod z ulice L. Janáčka na ulici 
A. Václavíka, za část pozemku parc. č. 2685/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví města. 
Pozemky v majetku společnosti KNEBL, spol. s r. o. jsou označené žlutě v pozemkové mapě 
a pozemky v majetku města modře. 
  
Usnesení 378/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu částí pozemků parc. č. 2681/21, parc. č. 2681/22 a parc. č. 2682/8 o celkové výměře 
cca 85 m2 a části pozemků st. pl. 742 a st. pl. 743 o celkové výměře cca 35 m2 vše v k. ú. 
Luhačovice za část pozemku parc. č. 2685/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným 
dílem. 



23 

 

Usnesení 389/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnu částí pozemků parc. č. 2681/21, parc. č. 2681/22 a parc. č. 2682/8 o celkové výměře 
cca 85 m2 a části pozemků st. pl. 742 a st. pl. 743 o celkové výměře cca 35 m2 vše v k. ú. 
Luhačovice za část pozemku parc. č. 2685/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Luhačovice ve 
vlastnictví města za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí rovným 
dílem. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
30. Směna pozemků v k. ú. Řetechov 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o směnu části pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Řetechov 
ve vlastnictví města za části pozemku parc. č. 92 v jejich vlastnictví, kde je umístěna místní 
komunikace. Jejich záměrem je před vybudováním oplocení jejich pozemku narovnat 
majetkoprávní vztahy k užívaným pozemkům. 
Část pozemku v jejich vlastnictví je znázorněna žlutě v ortofoto mapě a část pozemku pro 
směnu v majetku města je označena modře v ortofoto mapě. 
Osadní výbor se směnou pozemků souhlasí za podmínky vytýčení hranic pozemků 1 m od 
cesty. 
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 Usnesení 379/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Řetechov o výměře cca 80 m2 v majetku města za 
části pozemku parc. č. 92 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 40 m2, na kterých je 
komunikace v místní části Řetechov, za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí 
rovným dílem. 
 
Usnesení 390/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Řetechov o výměře cca 80 m2 v majetku města za 
části pozemku parc. č. 92 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 40 m2, na kterých je 
komunikace v místní části Řetechov, za podmínky doplatku ceny rozdílu 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 

 
 
31. Nabídka na odkoupení pozemku v k. ú. Luhačovice – chodník u Penny 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena nabídka společnosti Trei Real Estate Czech republic s. r. o., Rohanské nábřeží 
670/17, Karlín, 186 00 Praha 8 na odkoupení pozemku parc. č. 1867/26 o výměře 34 m2 v k. 
ú. Luhačovice v jejich vlastnictví, na kterém je umístěn chodník u Penny. 
  
Usnesení 380/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 1867/26 o výměře 34 m2 v k. 
ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem. 
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Usnesení 391/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem pozemek parc. č. 1867/26 o výměře 34 m2 v k. 
ú. Luhačovice, na kterém je místní komunikace 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. Směna pozemků v k. ú. Polichno a k. ú. Biskupice v souvislosti se stavbou 

cyklostezky – Zálesí agro 
 
Ing. Blahová 
Předložení návrhu na směnu části pozemku parc. č. 591 v k. ú. Polichno o celkové výměře 
cca 450 m2 a pozemku parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře 1.885 
m2 potřebných pro vybudování cyklostezky ve vlastnictví ZÁLESÍ agro a. s., Uherskobrodská 
119, Luhačovice, za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 585 v k. ú. Polichno o výměře 6.743 
m2 za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků. 
Po ukončení stavby a vyhotovení geometrického plánu prodej nevyužité části pozemku parc. 
č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic zpět ZÁLESÍ agro a. s. za stejnou cenu za m2 jako 
bude doplatek za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků. 
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o 
výměře cca 1.200 m2. 
  
Usnesení 382/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnit část pozemku parc. č. 591 o celkové výměře cca 450 m2 a pozemek parc. č. 650/29 v 
k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře 1.885 m2  za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 585 
v k. ú. Polichno o výměře 6.743 m2 za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků 14 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí 
rovným dílem a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 650/29 
v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře cca 1.200 m2 za cenu 14 Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti. 
 
Dr. Zicha 
Jaký je stav vykoupení pozemků pro cyklostezku?  
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Ing. Šůstek 
Pro trasu z Polichna směr Újezdec máme zajištěny všechny pozemky. Pro trasu z Biskupic do 
Polichna jsme měli souhlasy všech vlastníků kromě pana XXXXX. Při dalším zpracování PD 
bychom museli tyto souhlasy obnovit. Od Zálesí agro teď získáme do vlastnictví další 
pozemek, který pro cyklostezku z Biskupic do Polichna potřebujeme. 
 
Usnesení 392/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnit část pozemku parc. č. 591 o celkové výměře cca 450 m2 a pozemek parc. č. 650/29 v 
k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře 1.885 m2 za pozemek ve vlastnictví města parc. č. 585 
v k. ú. Polichno o výměře 6.743 m2 za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách 
směňovaných pozemků 14 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí 
rovným dílem. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 650/29 v k. ú. Biskupice u Luhačovic o výměře cca 1.200 m2 za 
cenu 14 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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33. Prodej pozemku ul. Ludkovická 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 2463/28 a 2463/2 v k. 
ú. Luhačovice o celkové výměře cca 10 m2. 
Prodejní ceny v roce 2020 a 2021–800 Kč/m2 (XXXXX, XXXXX, XXXXX). 
  
Usnesení 384/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 2463/28 a parc. č. 2463/2 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 
cca 10 m2 manželům XXXXX za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Proběhla diskuze.  
 
Odchod Mgr. Liška 17:30 h. 
 
Usnesení 393/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2463/28 a parc. č. 2463/2 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 
cca 10 m2 manželům XXXXX za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 14 Proti: 1 Zdrželo se: 3 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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34. 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 386/R22/2021 - 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. 29/I. 
 
Příloha č. 34/I – Soupis předaného majetku (není součástí textu) 
 
Usnesení 394/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, 
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 34/I. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

Poř. č. účet AU Inventární číslo 
                Název 

Pořizovací cena v Kč datum 
pořízení 

1. 021 0400 22490160 Lávka za Alfa marketem 2.826.748 26. 2. 2021 

 
35. Likvidace majetku města 
 
Ing. Blahová 
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní 
komise ze dne 25.11.2021, 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 387/R22/2021 - 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. 
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Usnesení 395/Z22/2018-2022 
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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
36. Prodej lesních pozemků v k. ú. Řetechov a Újezdec u Luhačovic 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost společnosti AGRO 21 s. r. o., Josefa Knihy 170, 337 01 Rokycany o 
odkoupení lesních pozemků v k. ú. Řetechov a v k. ú. Újezdec u Luhačovic v majetku města. 
Celková výměra pozemků činí 118,79 ha. 
  
Usnesení 388/R22/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat lesní pozemky v k. ú. Řetechov a k. ú. Újezdec u Luhačovic o celkové výměře 118,79 
ha. 
 
Usnesení 396/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej lesních pozemků v k. ú. Řetechov a k. ú. Újezdec u Luhačovic o celkové výměře 118,79 
ha. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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37. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod id. 1/2 

pozemku v k. ú. Kladná Žilín elektronickou aukcí 
 
Ing. Blahová 
Bylo doručeno sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce na 
převod elektronickou aukcí id. 1/2 pozemku parc. č. 176 o výměře 7.664 m2, orná půda v k. ú. 
Kladná Žilín. 
  
Usnesení 389/R22/2021 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem elektronickou aukcí id. 1/2 pozemku parc. č. 
176 o výměře 7.664 m2, orná půda v k. ú. Kladná Žilín. 
 
Usnesení 397/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
nabýt do vlastnictví města úplatným převodem elektronickou aukcí id. 1/2 pozemku parc. č. 
176 o výměře 7.664 m2, orná půda v k. ú. Kladná Žilín. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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38. Dohody s Ministerstvem dopravy ČR 
 
Ing. Ležák 
Po projednání s Ministerstvem dopravy ČR byly obě dohody upraveny, a to na základě 
doporučení pracovníků Ministerstva financí ČR, které má po podpisu dohod povolit udělení 
výjimek z příslušných zákonných ustanovení. V textu dohody týkající se částečného prominutí 
dluhu (úroků z prodlení) bylo především doplněno odůvodnění, proč město nebude zcizovat 
majetek za účelem uspokojení pohledávky MD (z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu přenesené působnosti). V textu dohody týkající se splátkového kalendáře byly 
upraveny termíny splátek – od 31.01.2022 a dále došlo ke změně sankcí – dřívější smluvní 
pokuta (a úrok z prodlení) byla nahrazena jen úrokem z prodlení, pro případ neplnění splátek. 
V případě nedodržení splátky se tedy celá zbývající částka zesplatní a bude úročená tak, jako 
by úroky běžely od počátku (od 14.03.2020), s tím, že se bude úročit suma jistina + úroky. 
Definitivní vyjádření ke znění dohod bude mít ještě Ministerstvo financí ČR. Obě dohody by 
měly nabýt účinnosti současně. 
  
Usnesení 360/R21/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Dohody o částečném prominutí dluhu a Dohody o sjednání splátkového kalendáře 
s ČR – Ministerstvem dopravy ve znění dle přílohy č. 25/I. 
 
Odchod R. Kolařík 17:40 h.  
 
Příloha č. 38/I – Dohoda o sjednání splátkového kalendáře (není součástí textu) 
 
Usnesení 398/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
uzavření Dohody o částečném prominutí dluhu a Dohody o sjednání splátkového kalendáře 
s ČR – Ministerstvem dopravy ve znění dle přílohy č. 38/I. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
39. Zrušení členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
 
Ing. Ležák 
Projednání zrušení členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
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Usnesení 359/R21/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
 
Příchod R. Kolařík 17:41 h. 
 
Dr. Zicha konstatoval, že by bylo dobré členství ve spolku nerušit.  
 
Usnesení 399/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
ruší 
členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
40. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
 
Ing. Ležák 
Místní poplatek zůstává jako paušální, za kalendářní rok. Nově se poplatek týká i právnických 
osob, které vlastní nemovitosti na území města. Osvobození a úlevy je možné případně 
nastavit jinak dle uvážení. 
Systém nakládání s odpady zůstane v obecné rovině stejný jako doposud. Výjimkou je 
zapojení podnikatelů a právnických osob do systému od příštího roku a některé změny se 
dotkly třídění a přebírání některých druhů odpadů (stavební – omezené množství, objemný – 
zrušení svozu atd.). Ceníky zmíněné v OZV může vydat rada nebo zastupitelstvo, tuto 
skutečnost je možné do OZV doplnit (resp. o ní rozhodnout). 
Seznamy sběrných nádob budou zveřejňovány – od 01.01.2022 na webu TSL, měly by být 
podobně jako ceníky zpracované do této doby. Dle doporučení Ing. XXXXX bude třeba 
výhledově zveřejněné informace umístit nejen na webu TSL, ale i na webu města (město má 
přímo ze zákona povinnost zveřejnit i některé další informace týkající se odpadů). 
  
Usnesení 403/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s 
účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství ve znění přílohy č.47/I. 
 
Proběhla diskuze. 
 
Příloha č. 40/I – Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 (není součástí textu) 
 
Usnesení 400/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
vydává 
s účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 40/I. 
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
41. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
 
Ing. Ležák 
Projednání schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
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Usnesení 404/R22/2021 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s 
účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 48/I. 
 
Proběhla diskuze. 
 
Příloha č. 41/I – Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 (není součástí textu) 
 
Usnesení 401/Z22/2018-2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
vydává 
s účinností od 01.01.2022 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění přílohy č. 41/I. 
Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
43. Informace ke zprávám z rady města 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 309/R18/2021 – Smlouva o dílo – škody po vichřici – na co bude čerpáno?  
 
Ing. Šůstek 
1,5 mil. Kč – komunikace sídliště Masarykova a plocha za MATem. 
 
Ing. Plášek 
Usnesení 314/R19/2021 – Radostova – čerpání investičního fondu na koncepční studii – o co 
se jedná?  
 
Ing. Ležák 
Chystáme výstavbu dopravního hřiště a chceme připravit komplexní studii celého území 
s možností využít další potenciální dotace.  
 
Ing. Plášek 
Kolik by to mělo stát?  
 
Ing. Ležák 
100.000 Kč.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 315/R19/2021 – věcné břemeno – co to znamená?  
 
Ing. Šůstek 
Oni požádali o věcné břemeno, cestu už mají.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 338/RM20/2021 – pronájem plynárenského zařízení Ludkovická – o co se jedná?  
 
Ing. Šůstek 
To je podmínka pro dopracování PD ZTV Ludkovická. V projektu je plyn, tak abychom mohli 
dělat přípojku k odběrnému místu. Bez této smlouvy s plynaři nelze projektovat dál.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 352/R21/2021 – Dodatek č. 1 – ulice Hrazanská – co bylo předmětem?  
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Ing. Šůstek 
Ve smlouvě bylo dokončení 15.11, ale je to posunuto do 30.11. V rozpočtu je navýšení ceny o 
vícepráce.  
 
Ing. Plášek 
Usnesení 353/R21/2021 – pronájem nebytových prostor Kladná Žilín – o co se jedná?  
 
Ing. Šůstek 
Je to zkušebna kapely z důvodu přesunu ze sokolovny.  
 
Ing. Šůstek dále vysvětlil udělení výjimky pro parkování.  
 
44. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Ing. Plášek – stavební výbor 
Dne 04.11. proběhla stavební komise, všechno jsem posílal. U Zálesí byla malá změna 
s parkovacími stáními. Dalším bodem byly regulativy územních plánů. Nakonec jsme se 
domluvili, že se nějaké plány připraví. Dále se od nás chtělo vyjádření k Moravě. Poslední 
bylo, že nám pan Hrbáček představil ZTV v lokalitě Branka.  
 
Mgr. Semelovou, DiS – finanční výbor  
Dne 15.11 jsme se sešli, projednali návrhy rozpočtu příspěvkových organizací, zbytek bude 
řešen na pracovním zastupitelstvu. Rozpočtové provizorium jsme schválili. Veškeré investice 
i z loňského roku budou zabírat hlavní část rozpočtu. Další setkání proběhne 17. ledna.  
 
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor 
Dne 11. listopadu jsme se sešli, kontrolovali jsme usnesení zastupitelstva, navštívili jsme 
sběrný dvůr, byl tam pořádek, třídění probíhalo, jak má. Kontrolovali jsme provozní řád, bylo 
tam velmi čisto. Testování dětí v ZŠ probíhá standardně.  
 
45. Informace starosty a místostarosty 
 
Ing. Ležák 
Jednáme s vedením ZK a ředitelem záchranné služby o zřízení výjezdového místa záchranné 
služby v Luhačovicích. Výjezdovka ze Slavičína pokrývá přes 60 % případů v Luhačovicích a 
kapacitně nestíhá, pak musí zasahovat výjezdovka ze Zlína a doba příjezdu se blíží až půl 
hodině. 
 
Vánoční trhy jsme v rámci vládních nařízení letos neudělali, ale najdeme pro občany náhradní 
termín ihned jak to bude možné.    
 
Sokolovna je klíčová investice příštího roku a nyní čekáme na schválení dotace ZK. 
 
Spouštíme nový režim parkování na sídlištích.  
 
Termíny zastupitelstva v roce 2022: 
27.01., 03.03., 02.06. 
 
Ing. Šůstek 
Hrazanská je v podstatě dokončená. 
Most – příprava na asfaltování. Pokud proběhne finální položení asfaltového povrchu, tak bude 
most do 15.12.2021 dokončen.  
Sokolovna – předalo se staveniště a proběhl první kontrolní den. 
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46. Interpelace 
 
Mgr. Pazderová navrhla úpravu umělé květinové výzdoby ve Zdravotním středisku.  
 
Mgr. Tomalová popřála hezké svátky.  
 
Bc. Malaníková  
Není v Luhačovicích šance na PCR testování?  
 
Ing. Ležák 
Řešíme to, od ledna by mělo fungovat.  
 
Dr. Zicha 
Informace z VaKu – celý letošní rok probíhala jednání o novém informačním modelu. 
V průběhu prvního pololetí příštího roku se to zřejmě posune ke zveřejnění.  
 
Ing. Plášek 
Na co nás vyšel program rozvoje města?  
 
Ing. Šůstek 
Bude zasláno.  
 
Ing. Plášek 
Jaký je vývoj u skateparku?  
 
Ing. Ležák 
Nyní to řeší stavební úřad, probíhá zde řízení o odstranění stavby a dodatečné povolení 
stavby.  
 
Ing. Plášek 
Pracovníci TS by mohli udělat zábranu u veterináře, jak tam chybí část živého plotu, aby tam 
dali nějaké bednění. 
 
Ing. Plášek 
V sobotu bude probíhat další úklid na Sokolovně, budeme to vyvážet na sběrný dvůr, kdybyste 
měli zájem o židle nebo stoly.  
 
Ing. Plášek 
Nemohlo by se upravit/zprovoznit stání, které vypadá jako skládka u lyžařského svahu?  
 
Ing. Šůstek 
Pokusíme se toto vyřešit ve spolupráci s TS. 
 
Ing. Plášek 
Předávání ulice Hrazanské – byl jsem se tam podívat, je tam udělaný velký zlom při odbočení 
do horní části ul. V Drahách, někdo si tam urve vanu, mělo by se to dořešit.  
 
Ing. Šůstek 
Bude tam ve směru do Luhačovic zákaz odbočení vpravo.  
 
Ing. Plášek 
Pochvala zaměstnancům na sběrném dvoře.  
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47. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 22. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 18:47 h. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Robert Kolařík ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
           Monika Slováková ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová ………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 16.12.2021 
 

 


