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Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 20.06.2019 

od 14:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města 
 
Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice bylo řádně svoláno starostou města 
Ing. Marianem Ležákem. 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 20 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 14:07 h. Omluvil se Mgr. Mgr. 
Janík.  
 
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 Tomáše Holuba a Ondřeje Suchánka. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, 
program zasedání byl schválen.  
 
2. Připomínky k zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města 
 
K zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky. 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
 
Usnesení 79/Z4/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy 
o organizaci designérské soutěže na zpracování jednotného vizuálního stylu města se 
spolkem CZECHDESIGN.CZ z. s., Vojtěšská 244/3, Nové město, 110 00 Praha 10 a 
pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy, která je přílohou č. 5/I. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva byla podepsána.  
 
Usnesení 81/Z4/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 120.000 Kč na období 
2019-2021, s roční platbou ve výši 40.000 Kč, s Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod 
Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice, viz přílohy č. 7/I. 
 
Ing. Šůstek 
Smlouva byla podepsána.  
 
Usnesení 85/Z4/2018–2022 Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt vzdělávání a komunikaci 
s veřejností a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
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Ing. Šůstek 
Žádost byla podána. 
 
Usnesení 86/Z4/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o 
poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO 
v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky 
SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDHO Polichno – dopravní automobil“. 
 
Ing. Šůstek 
Žádost byla podána. 
 
4. Informace o činnosti příspěvkových organizací města 
 
Mgr. Mejzlík informoval o činnosti a výsledcích SC Radostova Luhačovice, příspěvkové 
organizace.  
 
Ing. Slováková představila činnost MDK Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace. 
 
Ing. Pučalík informoval o činnosti Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace.  
 
Bc. Malaníková představila činnost MŠ Luhačovice, příspěvkové organizace.  
 
Mgr. Lebloch informoval o činnosti ZŠ Luhačovice, příspěvkové organizace.  
 
Mgr. Pazderová se dotázala na financování, jak se to bude nově počítat?  
 
Mgr. Lebloch  
Počítá se průměr žáka ve třídě, z toho se odvodí počet tříd a čím vyšší je průměr žáka ve 
třídě, tím se může více dělit. Včetně náboženství se odučí 815 hodin, může se odučit až 930 
hodin, které by následně byly dělitelné, ale bylo by nutné zaměstnat více učitelů. ZŠ má plno 
nepovinných předmětů, které už nebudou financovány ze státního rozpočtu. Dojde 
k přepočítání. Na výpočet nepedagogických pracovníků existuje jiný koeficient, výsledek 
bude ale přibližně stejný.  
 
Mgr. Tomalová představila činnost DDM Luhačovice, příspěvkové organizace.  
 
Mgr. Pazderová se zeptala na rozpočet organizace a zda přispívají okolní obce na kroužky, 
které se konají u nich v obci. 
 
Mgr. Tomalová 
Obce nepřispívají, ale peníze, které se vyberou, jsou na člověka, který se dětem věnuje a na 
materiál, který spotřebují. Na každý kroužek zvlášť existuje rozpočet, aby nedošlo 
k překročení rozpočtu.  
 
5. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2019 o regulaci provozování 

hazardních her 
 
Ing. Ležák 
Město Luhačovice v současné době nedisponuje obecně závaznou vyhláškou, která by 
regulovala provozování hazardních her. Vyhláškou se reguluje provozní doba kasina. 
Doposud byla regulace uplatněna pro herny. Kasina povoluje ministerstvo financí a mohou 
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mít nepřetržitý provoz. Regulace provozní doby je možná vyhláškou, proto je předložen tento 
návrh, aby byla provozní doba kasin stejná jako byla uplatněna pro herny. 
 
Usnesení 182/R11/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat 
obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních 
her ve znění přílohy č. 24/I.  
 
Příloha č. 5/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2019 o regulaci 
provozování hazardních her 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LUHAČOVICE 

č. 2/2019 
o regulaci provozování hazardních her 

 
Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 20. června 2019 usnesením č. … usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 
Cíl vyhlášky 

Cílem této vyhlášky je omezení činností, které by mohly vést k narušování veřejného pořádku ve 
městě či být v rozporu s dobrými mravy, a přispět tak k pokojnému a bezpečnému soužití občanů a 
návštěvníků lázeňského města, jakož i k ochraně zdraví a majetku.  

Článek 2 
Zákaz provozování  

Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na celém území obce v době 
od 3:00 hodin do 10:00 hodin zakázáno. 

Článek 3 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

………………………………. ………………………………. 

Ing. Jiří Šůstek  

místostarosta 

Ing. Marian Ležák 

starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .....................2019 

Sejmuto z úřední desky dne: .....................2019 

 
 
Ing. Plášek se dotázal na provozní dobu kasina. Proč takové rozmezí?  
 
Ing. Ležák 
Jedna věc je, že byl odsouhlasen provoz do 03:00 hodin. Kdybychom hranici posunuli, 
museli bychom ji omezit v celém městě. Kdyby se změnil obecně provoz heren, kterých 
máme čím dál méně, jelikož samy od sebe ukončují svůj provoz, ale kdyby byl podnik 
později změněn na kasino, už bychom s tím nic neudělali a nebyli schopni to ovlivnit. Pokud 
bude odsouhlasena tato vyhláška, bez ohledu na to, jestli kasino vznikne nebo ne, bude 
muset respektovat pravidla, která u nás budou zavedena.  
 
Mgr. Pazderová  
Jaké budou sankce?  
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Ing. Ležák  
K sankcím budou vyzváni, pokud je nebudou respektovat, je v našich možnostech jim 
v případě porušování zakázat další vyhláškou provozování úplně.  
 
Mgr. Lebloch  
Bylo předem konzultováno s provozovateli a nejedná se o tzv. hurá akci?  
 
Ing. Ležák  
Ve městě bude stejný režim jako doposud, jedná se pouze o obranu města kvůli provozu 
nonstop ve všech částech města a ve všech podnicích.  
 
Usnesení 89/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních 
her ve znění přílohy č. 5/I. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
6. Účetní závěrka města Luhačovice za rok 2018 
 
Ing. Ehrenbergerová 
Členové finanční komise a finančního výboru projednali účetní závěrku a závěrečný účet 
města Luhačovice města Luhačovice za rok 2018 dne 13.05.2019. 
Účetní závěrka města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 byla předložena dle 
vyhlášky MF č. 220/2013 Sb.: 

• byly předloženy veškeré nezbytné podklady stanovené vyhláškou,   
• výsledek hospodaření je předpokladem pro zajištění majetkové podstaty účetní 

jednotky, 
• bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Členové finanční komise a finančního výboru projednali návrh účetní závěrky města 
Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 a na základě předložených dokladů nevznáší 
požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní 
závěrky ani na opravy nedostatků. 
  
Závěr FK A FV: Finanční komise a finanční výbor doporučují zastupitelstvu města schválit 
účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 a výsledek hospodaření za 
rok 2018 ve výši 12.535.517,89 Kč, zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti 
účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních období. 
 
Usnesení 167/R11/2019 - Rada města Luhačovice bere na vědomí účetní závěrku města 
Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 viz příloha č. 4/I a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 viz příloha 
č. 4/I. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 12.535.517,89 Kč, zjištěný dle platných 
právních předpisů v oblasti účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních 
období. 
 
Příloha č. 6/I – Účetní závěrka města Luhačovice za rok 2018 (není součástí textu) 
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Usnesení 90/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 viz příloha č. 6/I. Výsledek 
hospodaření za rok 2018 ve výši 12.535.517,89 Kč, zjištěný dle platných právních předpisů 
v oblasti účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních období. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
7. Závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018 
 
Ing. Ehrenbergerová 
Finanční komise a finanční výbor projednaly závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018 
dne 13.05.2019: 
Plnění příjmů a čerpání výdajů 2018 (v tis. Kč)   

  Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k 
  rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2018 upr. rozpočtu 

Daňové příjmy 88 652 2 492 91 144 92 058 101,00 
Nedaňové příjmy 12 450 2 182 14 632 14 844 101,45 

Kapitálové příjmy 100 711 811 855 105,43 
Přijaté dotace 18 574 12 394 30 968 30 965 99,99 
Příjmy celkem 119 776 17 779 137 555 138 722 100,85 

Běžné výdaje 96 146 18 678 114 824 110 251 96,02 
Kapitálové výdaje 32 308 16 204 48 512 42 621 87,86 
Výdaje celkem 128 454 34 882 163 336 152 872 93,59 

Saldo: Příjmy – výdaje -8 678 -17 103 -25 781 -14 150   
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0   

Splátka úvěrů 8124 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000   
Operace z pen. účtů 0 0 0 -376   
Prostředky minulých let 33 350 0 33 350 33 350   

Financování celkem 8 678 17 103 25 781 14 150   
Stav fin. prostř. k 31.12. 18 672 0 1 569 12 824   
 
Závěr FK a FV: finanční komise a finanční výbor berou na vědomí závěrečný účet a 
celoroční hospodaření města Luhačovice za rok 2018 a doporučují zastupitelstvu města 
schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018, a to bez 
výhrad. 
 
Usnesení 168/R11/2019 - Rada města Luhačovice bere na vědomí závěrečný účet města 
Luhačovice za rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření 
města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018, a to bez výhrad viz 
příloha č. 5/I. 
 
Příloha č. 7/I – Závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018 (není součástí textu) 
 
Mgr. Lebloch  
V poslanecké sněmovně se má hlasovat o zvýšení lázeňského poplatku, je možné, že 
vypadnou „křížkoví“ pacienti?  
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Ing. Ležák  
Je možné, že lázeňský a rekreační poplatek bude 50 Kč, město by ale nevydělalo, pokud 
vypadnou „křížkoví“ pacienti. Lázeňské město má vyšší náklady na údržbu, takže by zvýšení 
lázeňského poplatku bylo vhodné.  
 
Usnesení 91/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018, a 
to bez výhrad viz příloha č. 7/I. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
8. Odvod finančních prostředků z investičního fondu Městského domu kultury Elektra 

Luhačovice do rozpočtu města Luhačovice 
 
Ing. Ehrenbergerová 
Proběhne odvod finančních prostředků z investičního fondu MěDK Elektra Luhačovice do 
rozpočtu města Luhačovice ve výši 1.506.555,78 Kč. Finanční prostředky budou v rámci 
rozpočtu města použity na investiční akci " Rekonstrukce prostoru před vstupem do MěDK 
Elektra Luhačovice". 
 
Usnesení 171/R11/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit 
MěDK Elektra Luhačovice, příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků ve výši 
1.506.555,78 Kč z investičního fondu organizace do rozpočtu města. Finanční prostředky 
budou v rámci rozpočtu města použity na investiční akci “Rekonstrukce prostoru před 
vstupem do MěDK Elektra Luhačovice“. 
 
Usnesení 92/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
ukládá 
MěDK Elektra Luhačovice, příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků ve výši 
1.506.555,78 Kč z investičního fondu organizace do rozpočtu města. Finanční prostředky 
budou v rámci rozpočtu města použity na investiční akci “Rekonstrukce prostoru před 
vstupem do MěDK Elektra Luhačovice“. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
9. Použití rezervního fondu Základní školy Luhačovice 
 
Ing. Ehrenbergerová 
Závěr FV a FK: finanční komise a výbor doporučují Zastupitelstvu města Luhačovice schválit 
použití rezervního fondu Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 222.606 
Kč k dofinancování vybavení nových učeben (dotační akce na roky 2017–2019). 
  
Usnesení 148/R10/2019 - Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Základní školy 
Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek 
ve výši 316.698,05 Kč převést do rezervního fondu organizace, rezervního fond organizace 
ve výši 51.996,84 Kč použít k úhradě ztráty předcházejících účetních období organizace a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit použití rezervního fondu Základní školy Luhačovice, 
příspěvkové organizace ve výši 222.606 Kč k dofinancování vybavení nových učeben 
(dotační akce na roky 2017–2019). 
 
Ing. Plášek 
Která firma dělala učebny?  
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Mgr. Lebloch 
Jednalo se o firmy KDZ, ARATEC GROUP a Altech.   
 
Usnesení 93/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města 
schvaluje 
použití rezervního fondu Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace ve výši 222.606 
Kč k dofinancování vybavení nových učeben (dotační akce na roky 2017–2019). 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
10. Rozpočtové opatření č. 9/2019 
 
Usnesení 172/R11/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 9/2019 
Rozpočtové opatření č. 9/2019 

POL ORJ ORG Příjmy Výdaje Důvod 

6121 3731   0 2 600 000 
Rekonstrukce kotelny MŠ zařazení do rozpočtu – vl. 
prostředky 

8115 9999   2 600 000 0 Financování 

5171 3734   0 140 000 Oprava lesní cesty Řetechov 

4122 3734   67 000 0 Dotace KÚ 

8115 9999   73 000 0 Financování 

6123 5304   0 1 100 000 Auto SDH Polichno 

4216 5304   450 000 0 Dotace MV 

8115 9999   650 000 0 Financování 

2122 3304   1 500 000 0 Nařízený odvod ZM z IF organizace 

8115 9999   -1 500 000 0 Financování 

5331 3103 00238 0 -2 905 000 Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny) 

6351 3103 00238 0 2 905 000 Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny) 

5331 3102   0 223 000 
Navýšení NIP DDM Luhačovice – nájem zámek (1/2 
roku 2019) 

5901 3604 00212 0 -223 000 Čerpání rezervy 

6121 3742   0 178 000 PD cyklotrasa přes Luhačovice 

8115 9999   178 000 0 Financování 

1381 0006   200 000 0 Přesun mezi POL ORJ 0006 

1385 0006   -200 000 0 Přesun mezi POL ORJ 0006 

6121 3743   0 263 000 
Rekonstrukce parkoviště Luhačovice – centrum (za 
ALFA MARKETEM) 

8115 9999   263 000 0 Financování 

4216 3711   -103 000   Sběrný dvůr – nové rozhodnutí o dotaci – změna 

6121 3711     -110 000 Sběrný dvůr – nové rozhodnutí o dotaci – změna 

8115 9999   -7 000   Financování 
 
Ing. Plášek se dotázal na studii, která byla připravována na most přes Šťávnici. Mohlo by se 
také postavit patrové parkoviště.  
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Ing. Ležák 
Chceme dostat dotaci na značení, podmínkou jsou stavební úpravy. Určitě ale tyto prostory 
chceme opravit. U dotace je udržitelnost 5 let. Plochu chceme zkultivovat, na parkovací dům 
musíme nejdříve shromáždit finanční prostředky. Je nutné to řešit postupně.  
 
Ing. Plášek  
Opravíme cestu k Sokolovně?  
 
Ing. Ležák  
Opravíme cesty, také prostor za Alfa Marketem. Je v našem zájmu, abychom cestu opravili, 
možná v rámci rekonstrukce celé Sokolovny.  
 
Ing. Plášek  
Proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci úpravy parkoviště za Alfa Marketem?  
 
Ing. Šůstek  
Neproběhlo klasické výběrové řízení. Oslovili jsme projektanty dopravních staveb, ale žádný 
ze stávajících dodavatelů neměl o zakázku zájem, protože neměl volné kapacity. Proto jsme 
zahájili spolupráci s touto společností, která spolupracuje i na projektech přes Mikroregion 
Luhačovského Zálesí. 
 
Usnesení 94/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2019 

Rozpočtové opatření č. 9/2019 

POL ORJ ORG Příjmy Výdaje Důvod 

6121 3731   0 2 600 000 
Rekonstrukce kotelny MŠ zařazení do rozpočtu - vl. 
prostředky 

8115 9999   2 600 000 0 Financování 

5171 3734   0 140 000 Oprava lesní cesty Řetechov 

4122 3734   67 000 0 Dotace KÚ 

8115 9999   73 000 0 Financování 

6123 5304   0 1 100 000 Auto SDH Polichno 

4216 5304   450 000 0 Dotace MV 

8115 9999   650 000 0 Financování 

2122 3304   1 506 000 0 Nařízený odvod ZM z IF organizace MěDK 

8115 9999   -1 506 000 0 Financování 

5331 3103 00238 0 -2 905 000 Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny) 

6351 3103 00238 0 2 905 000 Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny) 

5331 3102   0 223 000 
Navýšení NIP DDM Luhačovice – nájem zámek (1/2 roku 
2019) 

5901 3604 00212 0 -223 000 Čerpání rezervy 

6121 3742   0 178 000 PD cyklotrasa přes Luhačovice 

8115 9999   178 000 0 Financování 

1381 0006   200 000 0 Přesun mezi POL ORJ 0006 

1385 0006   -200 000 0 Přesun mezi POL ORJ 0006 

6121 3743   0 263 000 
Rekonstrukce parkoviště Luhačovice – centrum (za ALFA 
MARKETEM) 
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8115 9999   263 000 0 Financování 

4216 3711   -103 000   Sběrný dvůr – nové rozhodnutí o dotaci – změna 

6121 3711     -110 000 Sběrný dvůr – nové rozhodnutí o dotaci – změna 

8115 9999   -7 000   Financování 

4116 5306   150 000 0 Dotace na činnost JPO z MV 

8115 9999   -150 000 0 Financování 

4216 3733   1 330 000 0 Dotace Skatepark Luhačovice 

6121 3733     2 757 000 Skatepark Luhačovice 

8115 3733   1 427 000 0 Financování 

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
11. Informace o daňových příjmech a příjmech z hazardu za období leden-květen 2019 
 

 
 

 
 

Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o daňových příjmech a příjmech 

z hazardu za období leden-květen 2019. 
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21. Různé 
 
XXX 
Na minulém jednání zastupitelstva města bylo zmíněno, že se bude zlepšovat prostředí před 
Elektrou. Bude podoba prostranství vyvěšena veřejně? Bude do rekultivace prostředí 
vtažena veřejnost?  
 
Ing. Ležák  
Chceme postupovat od centra, aby mělo určitou formu a aby zde bylo kulturní zázemí. 
V letošním roce chceme mít hotovo, z časových důvodů se ale realizace posunula na 
podzim. Proběhla diskuze na odborné úrovni s radními a zastupiteli, nyní začne realizace. 
V případě zájmu je možnost nahlédnout do projektové dokumentace na radnici.  
 
Ing. Plášek doplnil, že tam nejsou změny prostředí ani celkového rázu, jde jen o opravy.  
 
Ing. Ležák  
Jedná se pouze o opravy. Okolí potřebuje někam posunout. Je naším zájmem, aby dům 
vypadal hezky stejně jako jeho okolí. K zásadním změnám ale nedojde.  
 
Dr Zicha 
Měla by být lepší informovanost. Např. záměry města na webu, veřejná debata, když se 
jedná o veřejné prostranství.  
 
Ing. Ležák  
Veřejná debata proběhla k sídlištím. Chceme později stejným způsobem řešit i tuto 
rekonstrukci. Na webu je o ní psáno. Součástí nového webu informace tohoto typu také 
budou – veřejné debaty i plánované investice. Nový web bude také přehlednější.  
 
XXX se dotázala na přechod v ul Družstevní u žel. přejezdu. V současné době tam žádný 
není, došlo zde k několika nehodám, nyní je ul. v rekonstrukci a je velmi nepřehledná. 
 
Ing. Ležák  
Je nutné si uvědomit, že se jedná o stavbu. Později bude vše dořešeno, přechody budou 
vyznačeny, jedná se pouze o přechodné období.  
 
XXX 
Kde bude skatepark?  
 
Ing. Ležák  
V Zahradní čtvrti. Je to bezpečné místo, je na něj vidět, je přehledné.  
 
XXX  
Jak to vypadá s basketbalovým hřištěm – je s ním něco plánováno?  
 
Ing. Ležák  
Chodí tam hodně dětí, hřiště jim vyhovuje, technické služby nabídly dětem brigádu, chtějí si 
to sami a dobrovolně „překreslit“.  
 
XXX 
Jak se děti dozví, že bude brigáda?  
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Ing. Ležák  
Barva je připravena, pokud bude hezké počasí, v sobotu 22.06. brigáda proběhne.  
 
V 16:10 h vyhlásil Ing. Ležák přestávku, jednání bylo zahájeno v 16:25 h v počtu 20 členů.  
 
12. Směna pozemků k. ú. Luhačovice, lokalita Branka 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXX o odkoupení pozemku parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovice o 
výměře 61 m2, který navazuje na pozemek parc. č. 313/19 k. ú. Luhačovice v jeho vlastnictví 
(pozemek označený modře v pozemkové mapě). Má zájem na svém pozemku postavit 
rodinný dům, ale vzhledem k tomu, že přes jeho pozemek vede ochranné pásmo přípojky 
nízkého napětí pro vysílač Vodafone, je nucen umístění domu posunout na hranici pozemku 
parc. č. 396/18. Na základě vytýčení spodní hranice pozemku XXX bylo zjištěno, že část 
jeho pozemku parc. č. 313/19 o výměře 9 m2 zasahuje do komunikace (pozemek označený 
žlutě v příloze pozemkové mapy). Navržena směna pozemku, se kterou XXX souhlasí. 
  
Usnesení 114/R8/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku v majetku města parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovice o výměře 61 m2 za část 
pozemku parc. č. 313/19 o výměře 9 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku XXX za podmínky 
doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 a úhrady 
nákladů spojených s převodem rovným dílem. 
 
Usnesení 95/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
směnu pozemku v majetku města parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovice o výměře 61 m2 za část 
pozemku parc. č. 313/19 o výměře 9 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku XXX za podmínky 
doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 a úhrady 
nákladů spojených s převodem rovným dílem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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13. Prodej části pozemku parc. č. 1667/10, k. ú. Luhačovice pro umístění trafostanice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost firmy E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice prostřednictvím firmy VOLTECH s. r. o., Na Drahách 728, Kunovice o odkoupení 
části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře do cca 25 m2 v k. ú. Luhačovice pro umístění nové 
kioskové trafostanice. Nová trafostanice by sloužila pro připojení el. energie odběratelů 
v zahrádkářské lokalitě směrem k letišti. 
Jednalo by se o dvě varianty odkupu pozemku: 
1) odkoupení části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře 21,4 m2 pro budoucí trafostanici, bez 
přístupových chodníků s tím, že na vybudování přístupových chodníků by bylo zřízeno věcné 
břemeno přístupu a vybudování (viz. výkres D.1.1 Detail trafostanice A). 
2) odkoupení části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře 24,5 m2 pro budoucí trafostanici 
včetně přístupových chodníků (viz. výkres D.1.1 Detail trafostanice B). 
  
Usnesení 116/R8/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře do cca 22 m2 v k. ú. Luhačovice pro 
umístění nové kioskové trafostanice firmě E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice za cenu 800 Kč/m2. 
  
Usnesení 96/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře do cca 22 m2 v k. ú. Luhačovice pro 
umístění nové kioskové trafostanice firmě E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 
49 České Budějovice za cenu 800 Kč/m2. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
14. Prodej části pozemku parc. č. 2440/2 k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Na základě usnesení zastupitelstva města 70/Z3/2018-2022 byl dne 21.02.2019 schválen 
prodej části pozemku parc. č. 396/11 v k. ú. Luhačovice XXX. Po geodetickém zaměření 
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pozemku, který je oplocený a tvořený zídkou, bylo zjištěno, že je dotčený také pozemek 
parc. č. 2440/2 o výměře cca 35 m2. 
  
Usnesení 156/R10/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 39 m2 XXX za cenu 
800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Usnesení 97/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 39 m2 XXX za cenu 
800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
15. Prodej části pozemku parc. č. 2003 k. ú. Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost manželů XXX o odkoupení části pozemku parc. č. 2003 o výměře 
61 m2. Jedná se o pozemek u domu č. p. 98, který původní majitel domu oplotil a nyní je 
řešeno majetkoprávní vypořádání pozemku, který manželé v současné době užívají a 
doposud se domnívali, že patří k domu.  
 
Stanovisko osadního výboru: souhlasí s prodejem pozemku. 
  
Usnesení 157/R10/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 2003 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 61 m2 XXX za cenu 100 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
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Usnesení 98/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 2003 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 61 m2 XXX za cenu 100 
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
 
16. Prodej části pozemku parc. č. 1974/4 k. ú. Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXX o odkoupení části pozemku parc. č. 1974/4 o výměře cca 204 m2. 
Jedná se o pozemek u jejího domu č. p. 61, který je jedinou přístupovou cestou a je 
dlouhodobě využíván. Původní majitelce XXX schválilo městské zastupitelstvo prodej tohoto 
pozemku v roce 1997, ale tehdy k prodeji nedošlo.  
  
Osadní výbor s prodejem souhlasí. 
  
Usnesení 158/R10/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 210 m2 XXX za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
 
Usnesení 99/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 210 m2 XXX za cenu 
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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17. Likvidace majetku města 
 
Ing. Blahová 
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní 
komise ze dne 16.05.2019, 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 159/R10/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje 
zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku. 
 
Příloha č. 17/I – Návrhy na vyřazení majetku – položky v hodnotě nad 5.000 Kč 

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

Město Luhačovice           
1. 2171496 KUCHYŇSKÁ LINKA 1 5 485,00 5 485,00 28.11.2002 rekonstrukce 137 

2. 5430167 POČÍTAČ OFFICE PRO 2000 N 1 18 548,00 18 548,00 20.01.2003 nefunkční 

3. 5431330 TISKÁRNA COMPU PRINT 1 47 129,00 47 129,00 25.09.2006 nefunkční 

4. 5431768 TOKEN 1 8 092,00 8 092,00 26.10.2009 nekompatibilní 

5. 5431792 SERVER 1 
1 618 

394,00 1 618 394,00 30.12.2009 nahrazen 

Mateřská škola Luhačovice           
1. 7770066 Koberec zelený 1 16 334,00 16 334,00 06.12.2012 zničený 
2. 2270132 Krouhač zeleniny 1 52 350,00 52 350,00 16.06.2000 nefunkční 
3. 2229010 Video Yoko 1 13 250,00 13 250,00 01.01.1993 zničené 

Technické služby Luhačovice           

1. 340 Gola klíče 1 5438,00 5438,00 31.12.2005 opotřebené 

2. 1013 Telefon mobilní Samsung i8262 1 5250,43 5250,43 29.01.2014 nefunkční 

Základní škola Luhačovice           
1. 103893 Monitor OTF 467 1 19 989,70 19 989,70 1997 nefunkční 
2. 103891 Monitor OTF 347 1 11 906,00 11 906,00 1997 nefunkční 
3. 103889 Konzole k monitoru 1 5 902,00 5 902,00 1997 zastaralý 
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Usnesení 100/Z5/2018–2022 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
18. Podání žádosti o dotaci – dopravní automobil pro SDH Kladná Žilín 
 
Ing. Blahová 
Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil program Dotace pro jednotky SDH obcí (obdobně jako 
v předešlých letech, kdy Město Luhačovice získalo dotaci na dopravní automobily pro SDH 
Luhačovice, Řetechov a Polichno). Dotace jsou určeny na pořízení nového dopravního 
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, pořízení nebo rekonstrukci cisternové 
automobilové stříkačky nebo na výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace 
v případě dopravního automobilu je až 70 % nákladů, max. však 450 tis. Kč. Odhadovaná 
cena nového dopravního automobilu je cca 1,1 mil. Kč.  
 
Příjem žádostí o dotaci pro rok 2020 končí 14.06.2019. 
 
Usnesení 176/R11/2019 -Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH 

4. 103898 PC 607 1 23 000,00 23 000,00 2006 nefunkční 
5. 103884 Kamera Minitron 1 16 335,80 16 335,80 1997 neopravitelná 
6. 103115 Monitor Philips 1 14 480,00 14 480,00 2004 nekompatibilní 
7. 103116 Monitor Philips 1 7 960,00 7 960,00 2004 nekompatibilní 
8. 103911 Monitor color OTF 1 19 989,70 19 989,70 1997 nefunkční 
9. 103913 Držák monitoru 1 5 902,00 5 902,00 1997 zastaralý 

10. 103915 Magnetofon Panasonic 1 10 917,80 10 917,80 1997 nefunkční 
11. 103933 PC 510 1 21 479,50 21 479,50 2005 nefunkční 
12. 103069 Ovládací pult 1 38 900,00 38 900,00 2002 rekonstr. učebny 

13. 103462 Lego 9605 1 7 565,00 7 565,00 1994 poškozené 
14. 103514 Monitor OTF 467 1 19 989,70 19 989,70 1997 zastaralý 
15. 104282 Dataprojektor 1 37 438,00 37 438,00 2001 zastaralý 
16. 104282 Interaktivní tabule 1 39 990,00 39 990,00 2001 zastaralá 
17. 102949 Videopřehrávač Panasonic 1 10 917,80 10 917,80 1997 nefunkční 
18. 102960 PC 1 20 825,00 20 825,00 2007 nefunkční 
19. 102936 PC Scer 1 22 500,00 22 500,00 2011 nefunkční 
20. 102937 Tabule keramická 1 39 210,00 39 210,00 2011 nefunkční 
21. 102194-195 Tabule školní 2 16 879,00 33 758,00 1997 rekonstr. učebny 

22. 102000 Skříň - fyzika 1 5 677,00 5 677,00 2001 rekonstr. učebny 

23. 102001 Stůl demonstrační - fyzika 1 28 245,00 24 245,00 2011 rekonstr. učebny 

24. 102002-003 Tabule školní 2 16 879,00 33 758,00 1997 rekonstr. učebny 

25. 102032 Tabule školní 1 16 879,00 16 879,00 1997 rekonstr. učebny 

26. 667 Společná anténa Kl. Žilín 1 13 257,00 13 257,00 1991 zastaralé 

27. 664 Ohřívací pult výdejní Kl. Žilín 1 7 010,00 7 010,00 1991 nefunkční 

28. 665 Lednice Calex - kl. Žilín 1 7 000,00 7 000,00 1991 nefunkční 

29. 666 Časoměrné zařízení - Kl. Žilín 1 21 604,00 21 604,00 1991 nefunkční 

30. 658 Bubnová rotační sekačka - Kl. Žilín 1 15 500,00 15 500,00 1991 nefunkční 
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Kladná Žilín – dopravní automobil“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování 
projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020. 
 
Usnesení 101/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 
České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH 
Kladná Žilín – dopravní automobil“. 
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 
 
19. Prodej pozemku parc. č. 1248/2 k. ú. Luhačovice 
 
Ing. Blahová 
Byla doručena žádost XXX o odkoupení pozemku parc. č. 1248/2 o výměře 96 m2. Jedná se 
o pozemek, přes který je přístup k jeho pozemku parc. č. 1250, k. ú. Luhačovice. 
  
Usnesení 160/R10/2019 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města 
prodat pozemek parc. č. 1248/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 96 m2. 
 
Mgr. Pazderová  
Proč rada města nedoporučila schválit záměr města ke zveřejnění?  
 
Ing. Šůstek 
Větší část pozemku je před pozemkem souseda, zamezil by mu přístup.  
 
Ing. Blahová  
Zdůvodnil to jako přístup ke svému pozemku.  
 
R. Kolařík  
XXX se unáhlil, chtěl požádat o menší část pozemku.  
 
XXX 
Kladná Žilín – cena 100 Kč za pozemek. Proč se tam nedává vyšší cena? Kladná Žilín určitě 
taky potřebuje peníze.  
 
Ing. Šůstek  
Jedná se o zaužívanou cenu.  
 
Usnesení 102/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
neschvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1248/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 96 m2. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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20. Výkup pozemku parc. č. 585 v k. ú. Polichno – cyklostezka Polichno 
 
Ing. Blahová 
Byl svěšen záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 585 v k. ú. Polichno 
o výměře 6.743 m2 z majetku XXX pro částečné umístění stavby cyklostezky Polichno – 
směr Újezdec u Luhačovic. 
Cena za pozemek pod cyklostezkou vykupována za cenu 70 Kč/m2 a zbývající část za cenu 
10Kč/m2. 
 
Ing. Plášek  
Kudy povede cyklotrasa?  
 
Ing. Šůstek  
V současné době máme od vlastníka podepsánu smlouvu o budoucí kupní smlouvě.  
Pozemek navrhujeme koupit a tu část, kterou nevyužijeme, můžeme nabídnout Zálesí. 
 
Ing. Plášek  
Máme dojednáno i s ostatními vlastníky?  
 
Ing. Šůstek  
Ano.  
 
Usnesení 103/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 585 k. ú. Polichno o výměře 425 m2 za cenu 
70 Kč/m2 a zbývající část pozemku parc. č. 585 k. ú. Polichno o výměře 6 318 m2 za cenu 
10 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem od XXX.  
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
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22. Členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
 
Ing. Ležák 
Město Luhačovice vyjádřilo zájem stát se členem spolku Partnerství pro městskou mobilitu, 
z. s. Předběžný vstup města Luhačovice do spolku byl již schválen Valnou hromadou dne 
29.03.2019. Platným členem se město Luhačovice stane v případě zaslání potřebných 
dokumentů z jednání rady města a zastupitelstva města, ve kterých bude vyjádřen souhlas s 
členstvím ve spolku, a uhrazení členského poplatku 10.000 Kč dle organizačního řádu.  
 
Usnesení 104/Z5/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
23. Informace ke zprávám z rady města 
 
Ing. Marian Ležák informoval o přijatých usneseních z 8, 9., a 10. schůze rady města. 
 
24. Informace starosty a místostarosty 
 
Ing. Ležák informoval o jednáních ohledně zámku – stále se vyjednává, smlouva není 
uzavřena. Pomáhá Mgr. Mgr. Janík.  
 
Ing. Ležák 
Finanční úřady – omezení jejich fungování 
Varianta je stále ve hře, jedná se o politickou otázku, chtějí omezit funkční celky, konkrétně i 
Luhačovice. Došlo by na režim 2/2 (2 zaměstnanci na 2 dny v týdnu), zbytek přesunuto do 
Zlína. Paní ředitelka řekla, že se nás rušení týká, snažíme se tlačit na to, aby bylo téma 
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otevíráno v poslanecké sněmovně. Prozatím se neví, od kterého data by mělo dojít ke 
změnám. Počítá se s příštím rokem. Také je snaha o změnu režimu stavebních úřadů. 
Rozdílná stanoviska MMR a MV, MMR chce, aby agenda spadala pod státní správu, MV se 
snaží zachovat smíšený model veřejné správy. Stále se vyjednává, zatím na úrovni vlády. 
Budeme podávat průběžné informace – na příštím ZM.  
 
Obchvat v Luhačovicích 
Zlínský kraj pod svojí záštitou vyhodnocuje sčítání průjezdnosti aut, Rada ZK odsouhlasila 
vysoutěženou firmu pro zadávací studii JV obchvatu Luhačovic a vnímá jako jednu z priorit 
územního rozvoje. I ve strategických materiálech se objevuje pojem „obchvat Luhačovice“. 
Stejně jako je snaha zajistit u Ministerstva zdravotnictví podporu daného projektu jako 
národní zájem.  
 
Mgr. Pazderová požádala o zaslání zprávy o průjezdnosti.  
 
Proběhla valná hromada VaK Zlín – dojde k doplnění JUDr. Zichy do představenstva, na 
příštím setkání už bude jako pozvaný člen.  
 
Proběhlo setkání sdružení tajemníků obcí a měst – rekordní počet účastníků, návštěva úřadu 
z SMO, MV a MMR, výstupem je pozitivní ocenění funkčnosti koordinovaných stanovisek 
našeho úřadu.  
 
Proběhla veřejná debata – paní zmínila ekologické čištění města. Je zájem města vyhnout 
se čištění pomocí přípravku Roundup, jedno řešení jsme vyzkoušeli, ale s ohledem na 
velkou spotřebu vody během čistící procesu pokračujeme v hledání jiných ekologických 
alternativ. 
 
Město Luhačovice vyhrálo 2. cenu v soutěži obcí O keramickou popelnici – příští rok chceme 
dosáhnout na 1. místo a budeme pokračovat v rozšíření systému třídění. Proběhne setkání 
starostů ORP, téma je omezování agendy v rámci ORP a odpady. V souvislosti s tříděním 
odpadu se bude řešit i regionální koncové zpracování gastroodpadu.  
 
Pozvání v rámci destinačního managementu na projekt Zvuková mapa, který obsahuje 
příběhy města namluvené herci – proběhne slavnostní zahájení u Najády dne 27.06. od 
17:00 hodin. Projekt se líbí starostům ostatních měst a má velkou podporu u pana hejtmana.  
 
Pozvánka na koncert Hudby hradní stráže 20.06. v 19:00 hodin.  
 
Ing. Šůstek 
Proběhlo setkání jubilantů 75. Účastníci hodnotili setkání jako velmi příjemné a pozitivní. 
 
Dokončuje se studie přestavby ZŠ II na prostory pro DDM, družinu a cvičnou kuchyň. Jednali 
jsme s budoucími uživateli a odsouhlasili si drobné změny ve studii. Po odevzdání studie 
budou zahájeny práce na projektové dokumentaci. 
 
Dokončují se podmínky k Senior Taxi – návrh bude poslán všem zastupitelům, aby mohli 
vyjádřit své připomínky. Následně rada schválí pravidla. Od 1. září by mělo fungovat.  
 
Jednáme s Q-Trend – vlastník Alfa marketu. Je podepsána smlouva na provoz záchodů 
s TS. Zaslali jsme jim návrh smlouvy na užívání komunikace, nemáme ještě zpětnou reakci.  
 
VaK Vsetín – jednání bylo klidné, společnost funguje bez větších problémů. 
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Podána informace o nesouhlasu pana Popeláře z Brna s vyvěšením německé vlajky na 
radnici v době výročí osvobození. V tomto termínu se v Luhačovicích konalo mezinárodní 
setkání dobrovolných hasičů ze 7 zemí a německá delegace byla součástí tohoto setkání. 
 
25. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor  
Výbor se sešel 13.05., termín příští schůze není znám. Tématem další schůze bude 
hospodaření města za 1. pololetí.  
 
Ing. Plášek – stavební výbor 
Výbor se sešel začátkem června, projednávalo se sídliště Masarykova – zaslepení výjezdu 
pod Brankami. Podnět ohledně stavby za budovou č. p. 137, XXX žádala posouzení, jestli je 
stavba v pořádku nebo ne. Byly předloženy projekty a vyjádření od Ing. Běhunka, vše 
proběhlo v pořádku. Stavební výbor nemá další zkoumání v kompetenci. Dalším tématem byl 
obchvat Luhačovic, návrh na rekonstrukci schodů mezi ul. L. Janáčka a ul. A. Václavíka, 
lávka za Alfa Marketem. Stavební výbor požaduje zaslat projekt k terminálu a jeslím, komise 
se s ním chce seznámit. 
 
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor 
Proběhla kontrola usnesení zastupitelstva č. 3 – bylo splněno, činnost SDH – práce s malými 
hasiči. Návrh, aby se obnovovala hasičská technika – vše průběžně, protože je to drahé, ale 
je to potřeba. Na podzim proběhne kontrola zastupitelstva č. 5 a také zářijového.  
 
26. Interpelace 
 
R. Kop  
Proč se 5 let se odkládá rekonstrukce hlavní komunikace v Kladné Žilín?  
 
Ing. Šůstek  
Na kraji se projektovala rekonstrukce s předpokladem realizace v letošním roce. Bylo nutné 
prodloužit trasu rekonstrukce včetně další opěrné zídky. Proto se dokumentace musela začít 
zpracovávat znovu. Projektová dokumentace včetně stavebního povolení má být letos.  
Realizace by měla proběhnout příští rok, pokud kraj nepokrátí ŘSZK peníze na rekonstrukce 
komunikací.  
 
Mgr. Pazderová se dotázala na podněty na využití budovy ZŠ Kladná Žilín?  
 
Ing. Šůstek  
Osadní výbor má především zájem, aby bylo přízemí možné využívat pro konání místních 
akcí.  
 
Mgr. Pazderová  
Zůstane budova v majetku města?  
 
Ing. Šůstek  
Podle současného názoru ano. Hledáme využití pro zbytek budovy.   
 
Mgr. Pazderová  
Proběhlo jednání s XXX (nepořádek na pozemku vedle schodiště u Alexandrie v ul. 
Zatloukalova)?  
 
Ing. Ležák  
Jsme ve fázi vyjednávání, do konce června budeme vědět výsledek.  
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Mgr. Pazderová požádala o udělání pořádku na „Bonkovém“ (dům v zatáčce na začátku ul. 
Rumunská). 
 
Proběhla diskuze.  
 
R. Kop  
Proč jsme nedostali dotace Zlínského kraje na kapličku na Polichně? V čem byl problém?  
 
Ing. Blahová  
Bylo hodně žádostí, konkrétní zdůvodnění jsme nedostali.  
 
Ing. Plášek  
V letním období se rychle plní popelnice plastem.  
 
Ing. Pučalík  
Ano, je to pravda, odpad vyvážíme i mimo plán.  
 
Ing. Plášek vznesl dotaz na osadní výbory, v minulosti chodívali zástupci na zastupitelstvo, 
věděli jsme, co se projednává.  
 
Ing. Ležák  
Vztahy jsou na výborné úrovni. Zápisy budou poskytnuty.  
 
Ing. Plášek  
Jednání zastupitelstva se vysílá online. Proč se nemůže pouštět opakovaně?  
 
Ing. Ležák  
Opakovaný záznam není možné pouštět ze zákona kvůli GDPR.  
 
Dr. Zicha veřejně poděkoval Ing. Záhorovskému a Bc. Vrzalovi kvůli vyhlášení památného 
stromu na Polichně.  
 
R. Kolařík  
Lávka za Alfa Marketem – je tam nepořádek – lešení, podlážky, může dojít ke zranění. 
Jedná se o podnět od občana.  
 
Ing. Šůstek  
Zajistíme odvoz lešení a podlážek. Tyto musely být odstraněny z vody při přívalovém dešti. 
Práce na rekonstrukci nemohou pokračovat do podepsání dohody s vlastníkem pozemku.  
 
Mgr. Tomalová požádala o smlouvu s XXX.  
 
Ing. Ležák  
Smlouva dosud nebyla uzavřena, je to ve fázi vyjednávání.  
 
Mgr. Tomalová pozvala přítomné na Týden mobility – cyklovýjezd v neděli 22. září s Ing. 
Ležákem a S. Duháněm.  
 
Mgr. Nesázal upozornil na nefunkčnost online vysílání. 
 
Ing. Čapek  
V zasedací místnosti je slabá Wi-Fi.  
 
Ing. Ležák  
Bude probráno na jednání rady města.  
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M. Žmolík   
Na minulém zasedání ZM se řešilo posunutí začátku jednání ZM, navrhuji začátek jednání 
od 15:00 h.  
 
Proběhlo orientační hlasování, většina přítomných zastupitelů se vyjádřila pro začátek 
zasedání zastupitelstva města od 15:00 h.   
 
27. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 17:26 h. 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatelé: Tomáš Holub ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
            Ondřej Suchánek  ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová.………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 26.06.2019 
 


