Zastupitelstvo města Luhačovice
ZÁPIS
10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se konalo 14.05.2020
od 15:00 h ve velké zasedací místnosti
1. Zahájení a schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva
Ing. Marianem Ležákem.

města

Luhačovice

bylo

řádně

svoláno

starostou

města

Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 19 členů Zastupitelstva
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:18 h. Omluven byl 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 Mgr. Pavlínu
Hrnčiříkovou.
Ověřovateli zápisu určil Mgr. Marcelu Pazderovou a Mgr. Evu Tomalovou.
Proběhlo hlasování o změně programu jednání: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0,
program zasedání byl schválen.
2. Připomínky k zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města
K zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky.
3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení 184/Z9/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 453/14 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2 společnosti Karmínová, s. r.
o., Tábor 2325/36, 602 00 Brno – Žabovřesky za cenu 2.000 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem.
Ing. Šůstek
Smlouva byla podepsána.
Usnesení 185/Z9/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt
bezúplatným převodem pozemek st. pl. 161/6 o celkové výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice z
majetku TJ Slovan Luhačovice, spolek, Masarykova 228, Luhačovice za podmínky úhrady
nákladů spojených s převodem.
Ing. Šůstek
Smlouva zatím není podepsána.
Usnesení 188/Z9/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o
poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO
v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství
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hasičského záchranného sboru ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka
SDH Kladná Žilín – dopravní automobil“.
Ing. Šůstek
Žádost byla podána.
4. Žádost TS Luhačovice o souhlas s posílením investičního fondu z důvodu výstavby
plochy za "MATem"
Ing. Ehrenbergerová
Ředitel příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice Ing. Pučalík žádá o souhlas:
- s realizací stavební akce – plocha za "MATem",
- s posílením investičního fondu ve výši 665.000 Kč, a to převodem alokovaných financí z
provozního příspěvku.
Usnesení 109/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s realizací stavební akce – plocha za "MATem" a s posílením investičního fondu ve výši
665.000 Kč, a to převodem alokovaných financí z provozního příspěvku.
Usnesení 190/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
souhlasí
s realizací stavební akce – plocha za "MATem" a s posílením investičního fondu ve výši
665.000 Kč, a to převodem alokovaných financí z provozního příspěvku.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
5. Schválení použití fondu investic ZŠ Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Na
základě žádosti Základní
školy Luhačovice,
příspěvkové
organizace je
doporučeno finančním výborem a finanční komisí pořízení smažící pánve do školní jídelny z
fondu investic organizace, zbývající finanční prostředky fondu investic z důvodu zavedení
úsporných opatření v období krizového stavu odvést do rozpočtu zřizovatele Města
Luhačovice.
Usnesení 116/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Luhačovice, příspěvkové
organizace ve výši 160.000 Kč k nákupu smažící pánve do školní jídelny a doporučuje
zastupitelstvu města uložit příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice odvod
finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši cca 181 tis. Kč na stav 0 Kč fondu
investic do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 191/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Luhačovice, příspěvkové
organizace ve výši 160.000 Kč k nákupu smažící pánve do školní jídelny.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši cca 181 tis. Kč na stav 0 Kč fondu investic do rozpočtu
zřizovatele Města Luhačovice.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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6. Schválení použití fondu investic MěDK Elektra Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Z důvodu zavedení úsporných opatření v období krizového stavu je navrženo finanční
prostředky z fondu investic příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice
odvést do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 117/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit
příspěvkové organizaci Městský dům kultury Elektra Luhačovice odvod finančních prostředků
z fondu investic organizace ve výši 289.109,43 Kč do rozpočtu zřizovatele Města
Luhačovice.
Příchod Mgr. Mgr. Janík 15:26 h.
Usnesení 192/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
příspěvkové organizaci Městský dům kultury Elektra Luhačovice odvod finančních prostředků
z fondu investic organizace ve výši 289.109,43 Kč do rozpočtu zřizovatele Města
Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
7. Schválení použití fondu investic DDM Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Z důvodu zavedení úsporných opatření v období krizového stavu je navrženo finanční
prostředky z fondu investic příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Luhačovice odvést
do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 118/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši 721.444,89 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Mgr. Eva Tomalová
První finanční prostředky budou potřeba už v prosinci, aby mohl DDM fungovat.
Ing. Ležák
Ověříme situaci.
Usnesení 193/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši 721.444,89 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
8. Schválení použití fondu investic MŠ Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Z důvodu zavedení úsporných opatření v období krizového stavu je navrženo finanční
prostředky z fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Luhačovice odvést do
rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.

3

Usnesení 119/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit
příspěvkové organizaci Mateřská škola Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši 146.154,41 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 194/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
příspěvkové organizaci Mateřská škola Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši 146.154,41 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
9. Změna použití fondů SCR Luhačovice, návrh revokace usnesení č. 182/Z9/2018-2022
- použití investičního fondu SCR Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Schválení použití fondu investic Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové
organizace z důvodu zavedení úsporných opatření v období krizového stavu:
• zastupitelstvo města schválilo dne 20.02.2020 použití fondu investic, který zatím
nebyl ze strany organizace čerpán,
• je navržena revokace usnesení, použití finančních prostředků fondu investic na
renovaci vnějších částí dřevěných oken v hodnotě cca 380 tis. Kč, pořízení serveru
na plovárnu v hodnotě cca 44 tis. Kč (aktuální změna) a na zpracování projektu na
WC na plovárně v hodnotě cca 44 tis. Kč (pořízení tribuny je navrženo odložit).
Ostatní finanční prostředky fondu investic je navrženo odvést do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení 121/R10/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení č. 182/Z9/2018-2022 ze dne 20.02.2020 ve znění:
zastupitelstvo města souhlasí s použitím finančních prostředků fondu investic Sportovního
centra Radostova, příspěvkové organizace ve výši 424 tis. Kč na zpracování projektu na WC
na plovárně v hodnotě cca 44 tis. Kč a na renovaci vnějších částí oken na hale v hodnotě
cca 380 tis. Kč.
Mgr. Mgr. Janík
V rámci dotace nebyl pořízen centrální systém?
Mgr. Mejzlík
Jedná se o server pro docházkový systém.
Usnesení 195/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
revokuje
usnesení č. 182/Z9/2018-2022 ze dne 20.02.2020 ve znění:
zastupitelstvo města souhlasí s použitím finančních prostředků fondu investic Sportovního
centra Radostova, příspěvkové organizace ve výši 468 tis. Kč na zpracování projektu na WC
v hodnotě cca 44 tis Kč, pořízení serveru (docházkový systém) v hodnotě cca 44 tis Kč na
plovárně a na renovaci vnějších částí oken na hale v hodnotě cca 380 tis. Kč.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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10. Schválení použití fondu investic SCR Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Z důvodu zavedení úsporných opatření v období krizového stavu je navrženo finanční
prostředky z fondu investic příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova
Luhačovice odvést do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 122/R10/2020 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit příspěvkové
organizaci Sportovní centrum Radostova Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu
investic organizace ve výši cca 410 tis. Kč na stav 0 Kč fondu investic do rozpočtu
zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 196/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
příspěvkové organizaci Sportovní centrum Radostova Luhačovice odvod finančních
prostředků z fondu investic organizace ve výši cca 366 tis. Kč na stav 0 Kč fondu investic do
rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
11. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Ing. Ehrenbergerová
Usnesení 123/R10/2020 - Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 65/R5/2020 ze dne
09.03.2020 ve znění:
rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020.
Ing. Plášek
O co konkrétně je navýšený terminál?
Ing. Blahová
Jedná se o vysoutěžení zhotovitele stavby.
Ing. Plášek
Takže se jedná o navýšení rozsahu díla?
Ing. Blahová
V podstatě ano.
Dr. Zicha
Změna územního plánu – o co se jedná?
Ing. Blahová
Jde o změnu územního plánu v areálu ČSAD.
Usnesení 197/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020.
Rozpočtové opatření č. 2/2020
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
Důvod
6121 3730
0
530 000 Terminál Luhačovice
6121 3604
0
-530 000 Použití výdajů na rek. bytu v ul. Příční
6119 3635
0
164 000 Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu
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3122
5164
5901
5169
1122
5365
5168
5169
5168
5169
5139
5169
6121
5331
6351
4216
5169
6121
8115
4116
4116
8115
5331
8115
2122
2122
2122
2122
2122
8115

3635
3604
3604
1001
0006
9998
3677
3677
6113
6113
1001
1001
3727
2104
2104
3701
3701
3638
9999
6105
6105
9999
2104
9999
3101
3102
3103
3401
3304
9999

00212
00212

00267
00267
00267
00267
00267

164 000
0 Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu
0 1 136 000 Nájem zámek
0 -1 150 000 Zrušení rezervní položky nájem zámek
0
14 000 Těžba dřeva navýšení
955 000
0 Daň z příjmu za město
0
955 000 Daň z příjmu za město
0
368 000 Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
0
54 000 Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
0
-366 000 Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
0
-56 000 Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
0
52 000 Sazenice ORJ 1001
0
248 000 Těžba dříví
0
-300 000 Použití výdajů na rekonstrukci prostoru před MěDK
0
-665 000 Přesun z NIP do IP plocha za Matem TS Luhačovice
0
665 000 Převod z NIP do IP TS Luhačovice
2 100 000
0 Dotace na akci Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní
0
31 000 Zpracování žádosti MRLZ
0
30 000 Přeložka vedení CETIN na ul. Hrazanská
-2 039 000
0 Financování
474 000
0 Dotace výkon soc. práce ORJ 6105
1 009 000
0 Dotace SPOD ORJ 6105
-1 483 000
0 Financování
0
-700 000 Snížení NIP TS Luhačovice
-700 000
0 Financování
146 000
0 Odvod z IF MŠ Luhačovice
721 000
0 Odvod z IF DDM Luhačovice
181 000
0 Odvod z IF ZŠ Luhačovice
366 000
0 Odvod z IF SCR Luhačovice
289 000
0 Odvod z IF MěDK Luhačovice
-1 703 000
0 Financování

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
12. Požadavky na vyšší neinvestiční příspěvek SCR Luhačovice a MěDK Elektra
Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Požadavky na vyšší neinvestiční příspěvek SCR Luhačovice a MěDK Luhačovice viz příloha.
Dojde pouze k navýšení 1/12 schváleného ročního neinvestičního příspěvku pro organizace
na měsíc květen. Případná změna schváleného ročního neinvestičního příspěvku organizací
rozpočtovým opatřením se bude řešit podle vyvíjející se finanční situace organizací do konce
roku 2020.
Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku na
měsíc květen roku 2020 Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace
a Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace a jejich řešení
navýšením 1/12 schváleného ročního neinvestičního příspěvku pro organizace na měsíc
květen.
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13. Informace o daňových příjmech a příjmech z loterií za období leden-duben/2020
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Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí informace o příjmech města za období ledenduben/2020.
14. Informace vedoucí finančního odboru, finanční situace města k 30.04.2020

R. Kop
Ohrozí stávající propad např. realizaci terminálu?
Ing. Ehrenbergerová
Je těžké to odhadnout, situace se stále mění.
Proběhla diskuze.
Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí finanční situaci města s úspornými opatřeními.
15. Prodej části pozemku parc. č. 1345/1 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost pana XXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú.
Luhačovice o výměře cca 90 m2 za účelem výstavby garáže.
Pozn.: jedná se o pozemek v ulici Stráň, který je v územním plánu označen jako sídelní
zeleň a není určen k zastavění.
Usnesení 18/R2/2020 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat část pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 90 m2.
Usnesení 198/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 90 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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16. Prodej části pozemku parc. č. 1326/15 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře
cca 700 m2 na základě XXXXX, který nyní užívají na základě nájemní smlouvy.
Prodej ve stejné lokalitě naposledy v roce 2012: zahrada á 100 Kč/m2, st. pl. pod chatou
á 500 Kč/m2 (XXXXXX).
Usnesení 66/R5/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 700 m2 XXXXXX za
cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Ing. Plášek se dotázal, zda je to dle územního plánu pozemek k zástavbě?
Ing. Blahová
Není.
Usnesení 199/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 700 m2 XXXXX za
cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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17. Prodej části pozemku parc. č. 1676/16 v k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 1676/16 v k. ú. Luhačovice o výměře
cca 40 m2 na základě žádosti společnosti KRESTA RACING s. r. o., Družstevní 1047, 763 26
Luhačovice. Jedná se o část pozemku, na kterém chce uvedená společnost částečně
vybudovat výstavní plochu pro závodní speciály.
Prodej ve stejné lokalitě: Tom transport, s. r. o. v roce 2016: 500 Kč/m2, E.ON Distribuce, a.
s. pro trafostanici v roce 2018: 800 Kč/m2.
Usnesení 67/R5/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1676/16 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 společnosti
KRESTA RACING s. r. o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení 200/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1676/16 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 společnosti
KRESTA RACING s. r. o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

18. Převod majetku města k hospodaření MěDK Elektra Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Městskému domu kultury Elektra,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.
Usnesení 69/R5/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 13/I.
Příloha č. 18/I: Převod majetku města k hospodaření MěDK Elektra Luhačovice
Poř. č.
1.

účet
028

Inventární číslo
5431644

Hodnota v Kč

Název
Monitor HP 19“

5.533,00
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datum pořízení
16. 9. 2008

Usnesení 201/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 18/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
19. Prodej části pozemku parc. č. 1976/3 v k. ú. Kladná Žilín
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 1976/3 a parc. č. 1976/5 v k. ú.
Kladná Žilín o celkové výměře cca 70 m2 na základě žádosti XXXXX. Vzhledem k tomu, že
přes pozemek parc. č. 1976/5 vede přístupová cesta k domu č. 129, který nevlastní jen
XXXXX (je většinový vlastník 1/4), ale dalších 6 spoluvlastníků, bude vhodnější tuto část
pozemku ponechat ve vlastnictví města (znázorněno žlutě) a prodat XXXXX pouze část
pozemku – předzahrádky (znázorněno modře).
Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Usnesení 76/R7/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1976/3 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2 XXXXXXX za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 202/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1976/3 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2 XXXXXX za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

20. Likvidace majetku města
Ing. Blahová
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní
komise ze dne 26.03.2020, 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.
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Usnesení 86/R8/2020 - 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 ve
znění přílohy č. 6/I.
Příloha č. 20/I – Likvidace majetku města

Usnesení 203/Z10/2018–2022
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 ve znění přílohy č. 20/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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21. Bezúplatný převod – darování nábytku ZUŠ
Ing. Blahová
Projednání předloženého návrhu na převod nepotřebného majetku svěřeného k hospodaření
Základní škole Luhačovice pro Základní uměleckou školu Luhačovice v souvislosti s
přesunem na budovu č. p. 137 dle předloženého návrhu.
Usnesení 87/R8/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod – darování nepotřebného majetku svěřeného k hospodaření Základní
škole Luhačovice, příspěvkové organizaci pro Základní uměleckou školu Luhačovice
dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 7/I.
Příloha č. 21/I – Bezúplatný převod – darování nábytku ZUŠ
inv. č. název
poř. cena

datum poř.

106807 kancelář. nábytek – soubor

1. 1. 2013

25 415,-

Usnesení 204/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
bezúplatný převod – darování nepotřebného majetku svěřeného k hospodaření Základní
škole Luhačovice, příspěvkové organizaci pro Základní uměleckou školu Luhačovice
dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 21/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
22. Podání žádosti o dotaci – Zlínský kraj – dotace na výsadbu a oplocenky
Ing. Blahová
Zlínský kraj vyhlásil výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu Podpora zmírnění následků
sucha v lesích. Pro naše účely nakonec není možné tuto dotaci využít. Můžeme ale požádat
o finanční prostředky státního rozpočtu (ministerstva zemědělství), poskytované přes krajský
úřad. Účelem dotace je obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Žádost o
dotaci je zpracována ve výši 84 000 Kč.
Podklady připravili XXXXXX a XXXXXX, lesní hospodář.
Usnesení 104/R9/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na projekt vnášení stanoviště vhodných dřevin
a zřizování oplocenek a oplůtků a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování
projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Usnesení 205/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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23. Prodej části pozemku parc. č. 2160/1 k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 2160/1 v k. ú. Řetechov.
Jedná se o část příjezdové cesty k pozemkům, které jsou v jejím vlastnictví.
Usnesení 77/R7/2020 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat část pozemku parc. č. 2160/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2.
Usnesení 206/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2160/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

24. Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice 2020–2022
Ing. Šůstek
Tvorba dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice se uskutečnila v
rámci projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0_63/0006588, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jeho
partnery jsou Město Slavičín a Městys Pozlovice. Projekt byl zaměřený na komunitní
plánování sociálních služeb ORP Luhačovice (dále jen KPSS) a byl realizován od
01.05.2018 do 30.4.2020. Do tvorby dokumentu KPSS byli zapojeni všichni poskytovatelé
sociálních služeb a služeb navazujících působících v regionu, uživatelé sociálních služeb a
zástupci obcí SO ORP Luhačovice prostřednictvím pracovních skupin a řídící skupiny. KPSS
ORP Luhačovice byl vypracován na základě jednání pracovních skupin a následného
konsenzu řídící skupiny. Dokument byl veřejně připomínkován od 16.03.2020 do 02.04.2020.
Celkem bylo doručeno 34 připomínek. Všechny připomínky byly vypořádány. Všem, kteří
zaslali připomínky, byla dána možnost, aby se k vypořádání připomínek vyjádřili, případně
podali námitky. Pracovní skupiny projednaly a schválily dokument KPSS a vypořádání
připomínek dne 06.04.2020. Řídící skupina byla seznámena s vypořádáním připomínek emailem, dokument jí byl předložen ke schválení na setkání dne 24.04.2020.
Dokument KPSS ORP Luhačovice obsahuje analytickou část, ve které jsou uvedeny
informace o KPSS, údaje týkající se sociodemografické analýzy, síť poskytovatelů sociálních
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služeb, SWOT analýza cílových skupin, analýza zdrojů financování sociálních služeb,
průzkum potřeb osob z cílových skupin. Strategická část popisuje hlavní rozvojové cíle sítě
sociálních služeb a předpokládá zachování stávajících kvalitních sociálních služeb.
Významným výstupem projektu je vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ORP
Luhačovice, který je určen široké veřejnosti, potenciálním uživatelům sociálních služeb, jejich
rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Katalog byl veřejně připomínkován ve stejném
období a za stejných podmínek. Celkem bylo doručeno 30 připomínek.
Usnesení 107/R9/2020 - Rada města Luhačovice schvaluje Komunitní plán sociálních služeb
ORP Luhačovice na období 2020–2022.
Usnesení 207/Z10/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
bere na vědomí
Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice na období 2020–2022.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
26. Informace ke zprávám z rady města
Ing. Marian Ležák informoval o přijatých usneseních z 3., 4., 5., 6., 7., a 8. schůze rady
města.
27. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor
Ing. Ehrenbergerová již o všem informovala, další setkání se uskuteční 01.06.2020.
Ing. Plášek – stavební výbor
Stavební výbor se sešel 04.03.2020, tématem byla ZŠ, která se bude realizovat, dále
rekonstrukce DDM s výsledkem, že dojde k posunu realizace. Sídliště Masarykova – byly
poskytnuty informace od Ing. Blahové. Terminál – došlo k drobným připomínkám
k projektové dokumentaci, nyní se rekonstruuje. Názvy ulic – některé ulice nemají názvy,
některé by bylo vhodné přejmenovat, dlouze se diskutovalo, ale nedošlo k žádnému
rozhodnutí.
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor
Sejdeme se do konce května, budeme kontrolovat plnění usnesení ze zastupitelstva,
seznámíme se s kroky města v rámci nouzových opatření, uskuteční se prohlídka nových
učeben na základní škole.
Ing. Plášek – stavební výbor
Výstup ze stavebního úřadu k terasovým domům.
28. Informace starosty a místostarosty
Ing. Ležák
Proběhly konkursní komise k MŠ a ZŠ v termínu 05.05.2020. K mateřské škole byla
doručena 1 přihláška, k ZŠ 5 přihlášek – uchazeči byli vyzváni k doplnění drobných
formálních nedostatků. Termín 2. setkání konkursní komise byl stanoven u MŠ na
19.05.2020 a u ZŠ na 27.05.2020.
Následně se uskuteční mimořádná schůze rady kvůli jmenování nových ředitelů/ředitelek.
Proběhla diskuze.
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Ing. Ležák
Situace kolem nákazy byla v našem ORP zvládnuta dobře, celkem počet nakažených za
celé období je v počtu 9. Jsme jedním z nejméně napadeným územím v rámci Zlínského
kraje.
Proběhlo setkání VaKu, který funguje dál v běžném režimu.
Proběhne symbolické Otevírání pramenů.
Dále Ing. Ležák informoval o předžalobní výzvě od rodiny Thienen a o platebním rozkazu od
Ministerstva dopravy.
Proběhla diskuze o průběhu sporů.
Ing. Ležák
Od 25.05.2020 bude otevřena mateřská škola, začnou najíždět hosté. U kulturních akcí a
plovárny čekáme na upřesnění.
Mgr. Mejzlík informoval o stávající situaci ohledně nařízení týkajících se plovárny.
Ing. Šůstek
Od 11.05. začala rekonstrukce nádraží včetně omezení dopravy, nastala komplikace – od
příštího týdne dojde k souběhu s rekonstrukcí plynovodu v Hrazanské, budou zde objížďky.
Proběhla diskuze.
29. Interpelace
Mgr. Pazderová vyzvala zastupitele, aby v případě zájmu přispěli jakýmkoliv návrhem tématu
do novin.
Mgr. Semelová, DiS poděkovala za „koronavirové vydání“ novin do schránek.
Mgr. Tomalová informovala, že DDM funguje bez komplikací a upozornila na stížnosti na
velkou hlučnost vozů přepravce Arriva v ulici Školní.
Ing. Ležák
Obdrželi jsme k dané problematice i dopis, bude zajištěno přeměření hluku, řešili jsme to
s radním ZK Botkem.
Proběhla diskuze.
M. Slováková
ZUŠ funguje, některé hodiny probíhají distančně, některé prezenčně.
V „koronavirových novinách“ chyběl rozhovor se zástupci ZUŠ, která fungovala celou dobu
v distančním režimu.
Ing. Plášek
Není dostatečně známa rekonstrukce nádraží, mělo by být k tématu více informací. Dále
upozornil na nedostatek informací směrem k Integrovanému záchrannému systému.
Bc. Černobila
Složky IZS musí být ze zákona informovány, bylo tak také učiněno.
R. Kop informoval o schvalování dotací Zastupitelstvem Zlínského kraje.
Proběhla diskuze o rekonstrukci lávky za Alfa Marketem.
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Dr. Zicha
Když se řeší názvy ulic, mohlo by dojít k pojmenování zastávek, respektive k vybudování
cedulí.
Dr. Zicha informoval o schůzi VaKu.
R. Kolařík
Pracovníci Lesů ČR káceli mezi plnírnou Vincentky a Palacem. Je to v neutěšeném stavu,
mohli by to napravit?
Ing. Ležák
Ano, bude sjednána náprava, již s nimi proběhla komunikace.
Ing. Ležák
Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ve 2. pololetí roku jsou plánována dne
10.09.2020 a 10.12.2020.
25. Různé (od 17:00 h)
30. Závěr
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním
jednání a 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 17:08 h.

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

Ověřovatelé: Mgr. Marcela Pazderová ……………………………………….
datum podpisu: …………………………….

Mgr. Eva Tomalová ...……………………………………….
datum podpisu: ……………………….

Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová.……………………………….
datum vyhotovení zápisu: 21.05.2020
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