Zastupitelstvo města Luhačovice
ZÁPIS
6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se konalo 19.09.2019
od 15:00 h ve velké zasedací místnosti
1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva
Ing. Marianem Ležákem.

města

Luhačovice

bylo

řádně

svoláno

starostou

města

Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 18 členů Zastupitelstva
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:16 h. Omluveni byli Ing. Marek
Žmolík a Bc. Jana Malaníková.
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 a sčítáním hlasů pověřil Bc. Veroniku Vavrysovou.
Ověřovateli zápisu určil Stanislava Duháně a Mgr. Kamila Malotu.
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0,
program zasedání byl schválen.
2. Připomínky k zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města
K zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky.
3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení 97/Z5/2018–2022 - 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.
Ing. Šůstek
Smlouva byla podepsána.
Usnesení 101/Z5/2018–2022 - 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“ a schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu Města Luhačovice v roce
2020.
Ing. Šůstek
Žádost byla podána.
Usnesení 103/Z5/2018–2022 - 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.
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Ing. Šůstek
Smlouva byla podepsána.
Usnesení 104/Z5/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje členství ve spolku
Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.
Ing. Šůstek
Přihláška byla odeslána.
4. Změna územního plánu – námitka č. 1
Ing. Vladislav Běhunek
Vlastník pozemků XXX požaduje zařazení pozemků p. č. 409/35 a části p. č. 410/10 v k. ú.
Luhačovice do ploch určených pro bydlení – pro výstavbu rodinného domu. Předmětné
pozemky jsou v platném územním plánu zařazeny v návrhové ploše občanské vybavenosti –
sport – OS 67.
Jedná se o opakovaný požadavek, který byl uplatněn jako připomínka č. 1 již při společném
jednání o změně územního plánu. Předmětné pozemky jsou v územním plánu nyní vedeny
jako plocha občanské vybavenosti OS č. 67 a nachází se v blízkosti navrženého areálu pro
sport. Město Luhačovice nemá v současné době zájem v této lokalitě o rozšíření ploch pro
bydlení, rozvoj této lokality bude výhledově řešen komplexně v širších souvislostech a
vazbách na rozvoj celého území v této části města.
Usnesení 237/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
zamítnout námitku – požadavek na změnu využití návrhové plochy OS č. 67 (plochy
občanského vybavení – sport) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) pozemek parc.
č. p. č.409/35 a část parc. č. 410/10 v k. ú. Luhačovice.
Ing. arch. Michal Hadlač představil změnu územního plánu č. 2.
Dr. Zicha
Je dobře, že pan architekt přišel, jde o důležitý dokument města. Domnívám se, že je škoda,
že jsme mu nevěnovali dříve podrobnější pozornost. Měli bychom mít celé odpoledne
jednání k územnímu plánu. Sám navrhuji nové plochy k bydlení, ale zaznělo, že je jich již
dost. Jde o námět pro příští projednávání změny.
Ing. Ležák
Tato změna již běží nějakou dobu a celý proces je po jednotlivém připomínkování před
finálním schválení. Chci v následujícím období s územním plánem intenzivně pracovat a rád
tě oslovím v souvislosti s přípravou změny č. 3. Pan architekt Hadlač pro nás proto
zpracovává analýzu, aby mohl doporučit změny a nové věci pro toto nové zastupitelstvo.
Dr. Zicha
Mohli jsme se o tom bavit dřív.
Ing. Ležák
Byl prostor na minulých zastupitelstvech i veřejném setkání, teď bychom proces schvalování
zastavili.
Dr. Zicha
Měli jsme se tomu věnovat dřív než v době hlasování.
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Ing. Ležák
Setkání proběhla již dříve a nebyly doposud námitky ani připomínky.
Dr. Zicha
Ano, je to náš problém, máme sledovat úřední desku. Později máme schvalovat opatření
obecné povahy. V bodu 7. Odkaz je tam na webové stránky, ale na nich není dokončený
dokument. Končí v prosinci loňského roku. Je tam stará verze, ale my máme schvalovat
novou verzi. Jsou zde žluté pasáže, které nejsou doplněné (na webových stránkách).
Ing. arch. Hadlač představil postup schvalování změny územního plánu.
Příchod Mgr. Mgr. Janík 15:40 h.
Ing. Běhunek
Žluté texty se neustále doplňují, je naše chyba, že na webové stránky jsme to nedoplnili.
Dr. Zicha
Šlo jen o technické doplnění. Územní plán je důležitý dokument, je potřeba, abychom si toho
byli vědomi.
Ing. Běhunek představil námitku č. 1.
Ing. Plášek
Jaký je důvod zamítnutí?
Ing. Běhunek
Lokalita je určena jako celek k zastavení.
Usnesení 105/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
zamítá
námitku – požadavek na změnu využití návrhové plochy OS č. 67 (plochy občanského
vybavení – sport) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) pozemek parc. č. p. č.409/35 a
část parc. č. 410/10 v k. ú. Luhačovice.
Hlasování Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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5. Změna územního plánu – námitka č. 2
Ing. Běhunek
Námitkou jsou dotčeny lokality L01, L02 (plochy občanského vybavení – komerční zařízení)
a L03 (plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport). Vlastník pozemku AEROKLUB
Luhačovice, z. s., 763 26 Luhačovice č. p. 1114 požaduje změnu využití ploch na plochy
dopravní infrastruktury – plochy letecké dopravy.
Jedná se o rozsáhlý záměr nadmístního významu, který nebyl součástí projednané a
schválené Zprávy o uplatňování ÚP Luhačovice a následně projednávané změny č. 2 ÚP
Luhačovice ve fázi společného a veřejného jednání. Doporučujeme žadateli řešit záměr na
změnu individuálně a využít možnosti pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
dle § 55a stavebního zákona.
Usnesení 238/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
zamítnout námitku – požadavek na změnu využití ploch v lokalitách L01, L02 (plochy
občanského vybavení – komerční zařízení) a lokalitě L03 (plochy občanského vybavení –
tělovýchova a sport) na plochy dopravní infrastruktury – letecké dopravy.
Usnesení 106/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
zamítá
námitku – požadavek na změnu využití ploch v lokalitách L01, L02 (plochy občanského
vybavení – komerční zařízení) a lokalitě L03 (plochy občanského vybavení – tělovýchova a
sport) na plochy dopravní infrastruktury-letecké dopravy.
Hlasování Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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6. Změna územního plánu – námitka č. 3
Ing. Běhunek
Jedná se o požadavek Z-Group a. s., třída T. Bati 258, 763 02 Zlín-Louky na změnu
funkčního využití stávající plochy výroby a skladování (VP) na plochu občanské vybavenosti
pro komerční využití (plocha OV nebo OK). Námitkou jsou dotčeny pozemky parc. č. st.
828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 1063, 1169/1, 1197/2, p. č.
1854/4 vše k. ú. Luhačovice
Námitka byla podána po veřejném projednání mimo zákonnou lhůtu. Jedná se o větší záměr
místního významu, který nebyl součástí projednané a schválené Zprávy o uplatňování ÚP
Luhačovice a následně projednávané změny č. 2 ÚP Luhačovice ve fázi společného a
veřejného jednání. Doporučujeme žadateli řešit záměr na změnu individuálně a využít
možnosti pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a stavebního
zákona.
Usnesení 239/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
zamítnout námitku – požadavek na změnu funkčního využití plochy výroby a skladování (VP)
na plochu občanské vybavenosti pro komerční využití (plocha OV nebo OK). Námitkou jsou
dotčeny pozemky parc. č. st. 828/1,828/2,828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7,828/8, 828/9,
1063, 1169/1, 1197/2, p. č. 1854/4 vše k. ú. Luhačovice.
Ing. Plášek
Co je zde plánováno?
Ing. Ležák
Lidl a další obchody.
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Usnesení 107/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
zamítá
námitku – požadavek na změnu funkčního využití plochy výroby a skladování (VP) na plochu
občanské vybavenosti pro komerční využití (plocha OV nebo OK). Námitkou jsou dotčeny
pozemky parc. č. st. 828/1,828/2,828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7,828/8, 828/9, 1063,
1169/1, 1197/2, p. č. 1854/4 vše k. ú. Luhačovice.
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

7. Vydání změny č. 2 Územního plánu Luhačovice
Ing. Běhunek
Kompletní textová a grafická část změny č. 2 Územního plánu Luhačovice je uveřejněna na
webových stránkách města Luhačovice http://www.mesto.luhacovice.cz/12423-dokumentyprojednavane.
Doporučujeme nahlédnout zejména do:
• hlavního výkresu P2-2, kde jsou v tabulce vlevo popsány lokality změn,
• koordinačního výkresu P4-1-2, který znázorňuje výsledný stav území po vydání
změny č. 2.
MěÚ Luhačovice odbor stavební jako pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Luhačovice
předkládá zastupitelstvu města k vydání změnu č. 2.
Usnesení 240/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat
změnu č. 2 Územního plánu Luhačovice.
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Usnesení 108/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
konstatuje ověření
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 2 Územního plánu
Luhačovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu,
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
rozhoduje
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy,
III. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Luhačovice,
IV. Zastupitelstvo města Luhačovice
souhlasí
v souladu s ust. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska
Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno
v opatření obecné povahy č. 1/2019.
Hlasování Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
8. Zpráva o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2019
Ing. Ehrenbergerová
Zpráva o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2019, viz příloha č. 8/I.
Plnění příjmů a čerpání výdajů za I. pol. 2019 (v tis. Kč)
Schválený Rozpočtová Upravený Plnění
% plnění k
rozpočet
opatření
rozpočet k 30.6.2019 upr. rozpočtu
Daňové příjmy
93 188
920
94 108
48 142
51,16
Nedaňové příjmy
17 997
1 559
19 556
6 172
31,56
Kapitálové příjmy
50
0
50
41
82,00
Přijaté dotace
27 566
3 669
31 235
16 425
52,59
Příjmy celkem
138 801
6 148
144 949
70 780
48,83
Běžné výdaje
115 076
-715
114 361
52 973
46,32
Kapitálové výdaje
39 127
10 877
50 004
13 857
27,71
Výdaje celkem
154 203
10 162
164 365
66 830
40,66
Saldo: Příjmy – výdaje
-15 402
-4 014
-19 416
3 950
Přijaté úvěry a půjčky
40 000
40 000
40 000
Splátka úvěrů
-4 000
-4 000
-3 000
50,00
Operace z pen. účtů
0
0
-242
Prostředky minulých let
12 824
12 824
12 824
Financování celkem
15 402
19 416
-3 950
Stav fin. prostř. k 31.12.
33 422
0
29 408
53 532

Zprávu o hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2019 projednali členové finanční
komise a výboru (dále jen FK a FV) dne 14.08.2019 se závěrem: FK a FV bere na vědomí
hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2019 a doporučuje radě města vzít na vědomí
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hospodaření města Luhačovice za I. pol. roku 2019 a zastupitelstvu města souhlasit
s hospodařením města Luhačovice za I. pol. roku 2019.
Usnesení 244/R15/2019 - Rada města Luhačovice bere na vědomí hospodaření města
Luhačovice za I. pololetí roku 2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření
města Luhačovice za I. pololetí roku 2019.
Usnesení 109/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2019.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
9. Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města Luhačovice za I. pol. roku
2019
Ing. Ehrenbergerová
Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací města Luhačovice za I. pol. roku 2019 viz
přílohy č. 9/I-VI (nejsou součástí textu).
Hospodaření PO za I. pol. 2019
NI přísp. plnění 30.6. INV příspěvek INV přísp.
NI příspěvek plán
roční
plán roční
plnění
ZŠ Luhačovice
3 380
1 592
0
0
MŠ Luhačovice
2 495
1 296
0
0
DDM Luhačovice
778
277
0
0
TS Luhačovice
25 367
12 045
5 035
5 035
SCR Luhačovice
4 996
2 446
0
0
MěDK Luhačovice
4 914
2 456
0
0
Celkem
41 930
20 112
5 035
5 035
Náklady město/ kraj Výnosy město/ kraj k Odpisy 30.6. Hospodářský
výsledek město
k 30.6.
30.6.
ZŠ Luhačovice
5164/16734
5223/16734
43
59
MŠ Luhačovice
1894/4080
2129/4080
150
235
DDM Luhačovice
871/1308
1056/1308
8
185
TS Luhačovice
21 677
23 006
4 990
1 329
SCR Luhačovice
9 697
9 151
104
-546
MěDK Luhačovice
6 158
6 659
22
501
Rezervní fond 30.6.
Fond investic/
FKSP 30.6.
Pohledávky
fond odměn
odběratelé 311
ZŠ Luhačovice
173
18
327
1
MŠ Luhačovice
185
8
81
60
DDM Luhačovice
268
0/14
13
0
TS Luhačovice
0
4 087
140
849
SCR Luhačovice
251
567
92
583
MěDK Luhačovice
353
0
161
468

Odvod odpisů
plán
63
301
17
5 671
204
45
6 301
Stav BÚ+pokl.
30.6.
4 357
1 539
1 326
7 908
767
2 848
Závazky
dodavatelé 321
103
15
44
528
339
141

Závěr: FK a FV bere na vědomí hospodaření ZŠ Luhačovice, MŠ Luhačovice, DDM
Luhačovice, TS Luhačovice, Sportovního centra Radostova Luhačovice, MěDK Luhačovice
za I. pol. roku 2019 a doporučuje radě města schválit hospodaření příspěvkových organizací
města za I. pol. roku 2019.
Usnesení 245/R15/2019 - Rada města Luhačovice schvaluje hospodaření příspěvkových
organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice,
Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola
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Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2019 a doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města:
Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum
Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a
mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2019.
Usnesení 110/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
bere na vědomí
hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům
kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola
Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku
2019.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
10. Finanční limit pro poskytování individuálních dotací fyzickým a právnickým
osobám v roce 2020
Ing. Ehrenbergerová
Přehled dotací a darů 8/2019:
ID
dary bez darů při narození dítěte a nástupu do I. třídy
celkem
limit 2019
rezerva

2.751 tis. Kč
105 tis. Kč
2.856 tis. Kč
2.900 tis. Kč
44 tis. Kč

Závěr: FK a FV doporučuje radě města předložit zastupitelstvu města ke schválení finanční
limit pro přidělování dotací v roce 2019 na základě předložených žádostí žadateli ve výši
2.900.000 Kč.
Usnesení 246/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční limit pro přidělování dotací v roce 2020 na základě předložených žádostí žadatelů v
celkové výši 2.900.000 Kč.
Usnesení 111/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
finanční limit pro přidělování individuálních dotací v roce 2020 na základě předložených
žádostí žadatelů v celkové výši 2.900.000 Kč.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
11. Žádost Technických služeb Luhačovice o schválení nákupu komunálního stroje
Ing. Ehrenbergerová
TS Luhačovice, příspěvková organizace žádá o schválení nákupu komunálního stroje
v hodnotě cca 794 tis. Kč bez DPH (včetně příslušenství) z fondu investic organizace viz
příloha č. 11/I.
Usnesení 247/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci nákup komunálního stroje
v hodnotě cca 794 tis. Kč bez DPH (včetně příslušenství) z fondu investic organizace viz
příloha č. 14/I.
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Usnesení 112/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci nákup komunálního stroje
v hodnotě cca 794 tis. Kč bez DPH (včetně příslušenství) z fondu investic organizace viz
příloha č. 11/I.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
12. Informace o daňových příjmech, příjmech z loterií a příjmech z lázeňského
poplatku a ubytovací kapacity za období leden-srpen 2019
Ing. Ehrenbergerová
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Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí vývoj daňových příjmů, příjmů z loterií a příjmů
z lázeňského poplatku a ubytovací kapacity za období leden-srpen 2019.
13. Prodej pozemku parc. č. 2486/3 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXX o odkoupení části pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca
178 m2 za účelem umístění stavby garáží a parkovacích stání v ulici Mlýnská.
Usnesení 191/R12/2019 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat část pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca 178 m2 v k. ú. Luhačovice.
Usnesení 113/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca 178 m2 v k. ú. Luhačovice.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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14. Prodej pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXX o odkoupení pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře
cca 1.800 m2 za účelem výstavby domu pro syna.
Žádost o tento pozemek jiným žadatelem byla projednávána radou města a zastupitelstvem
města již v roce 2011 a byla zamítnuta z důvodu nutnosti vyřešení a schválení zastavovací
studie celé lokality.
Usnesení 212/R13/2019 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat část pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 1.800 m2.
Usnesení 114/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 1.800 m2.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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15. Prodej části pozemku parc. č. 2429/1 k. ú. Luhačovice – železniční přejezd
Ing. Blahová
Byla doručena žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1 prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc o odkoupení části pozemku
parc. č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází železniční
přejezd.
13

Usnesení 213/R13/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se
nachází železniční přejezd, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc za cenu dle
znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 115/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se
nachází železniční přejezd, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc za cenu dle
znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

16. Nabytí objektu stavby na pozemku st. pl. 1078 k. ú. Luhačovice do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí do majetku města stavby objektu na pozemku st. pl. 1078 v k. ú.
Luhačovice ve vlastnictví XXX. Pozemek st. pl. 1078 v k. ú. Luhačovice je ve vlastnictví
města.
Usnesení 229/R14/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
nabýt do vlastnictví města objekt stavby na pozemku st. pl. 1078 v k. ú. Luhačovice za cenu
70.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
Ing. Ležák
Záměrem je vybudovat parkovací plochu.
Usnesení 116/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabytí do vlastnictví města objekt stavby na pozemku st. pl. 1078 v k. ú. Luhačovice za cenu
70.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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17. Nabytí části pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 500 m2 z
majetku České republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha – Nové Město.
Usnesení 230/R14/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 500
m2 z majetku České republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město za cenu dle znaleckého posudku a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení 117/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabytí do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 500
m2 z majetku České republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město za cenu dle znaleckého posudku a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

15

18. Nabytí části pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice – silnice do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře cca
800 m2 z majetku XXX. Jedná se o pozemek, na kterém je silnice od "hrušky" směrem ke
křižovatce na Ludkovice.
Usnesení 231/R14/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře cca
800 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Ing. Plášek
Bylo by možné rozšířit důvodovou zprávu? Doporučujeme to, protože… Vždy musí existovat
nějaký důvod.
Ing. Ležák
V tomto případě je cílem, aby si komunikace postupně převzal ZK. Musíme mít ale
majetkoprávně vypořádané komunikace a zároveň je mít v dobrém technickém stavu.
Usnesení 118/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabytí do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře cca 800 m2
z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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19. Likvidace majetku města
Ing. Blahová
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní
komise ze dne 02.08.2019, 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.
Příloha č. 19/I – Likvidace majetku města

Usnesení 232/R14/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise dle přílohy
č. 14/I a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci
vyřazeného majetku.
Usnesení 119/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise dle přílohy č.
19/I.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
ukládá
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
20. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku k hospodaření pro Technické služby Luhačovice, příspěvkovou
organizaci.

17

Příloha č. 20/I – Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice

Usnesení 257/R15/2019 - 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. 25/I.
Usnesení 120/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 20/I.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
21. Převod majetku města k hospodaření Mateřské škole Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku po provedených opravách v mateřské škole.
Příloha č. 26/I – Převod majetku města k hospodaření Mateřské škole Luhačovice

Usnesení 258/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 26/I.
Usnesení 121/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 21/I.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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22. Podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště Masarykova
Ing. Blahová
Státní fond rozvoje bydlení plánuje v říjnu 2019 vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotaci
a úvěr v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Výzva bude trvat
max. 2 měsíce, kdy bude možné podat žádosti.
Podmínkou podání žádosti je mimo jiné zastupitelstvem schválený projekt regenerace
veřejného prostranství na sídlišti. První připravované sídliště v Luhačovicích je sídliště na ul.
Masarykova – u zámku.
Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů
Kč na projekt/etapu. Součet výše úvěru a dotace může činit maximálně 90 % uznatelných
nákladů projektu/etapy.
Hrubý odhad celkových nákladů na realizaci regenerace sídliště Masarykova činí cca 18–20
mil. Kč (bude upřesněno).
Usnesení 270/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích na
regeneraci sídliště Masarykova.
Ing. Plášek
Jak dopadlo jednání ohledně výjezdu u č.p. 54?
Ing. Ležák
Řešíme to s dopravní policií. Měl by být zachován trojsměrný výjezd/nájezd. V rámci
bezpečnosti výjezdu dojde ke zrušení 5 parkovacích míst.
Usnesení 122/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích na
regeneraci sídliště Masarykova.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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23. Projekt regenerace sídliště a schválení dofinancování z vlastních zdrojů
Ing. Blahová
Projednání schválení projektu regenerace sídliště a schválení dofinancování z vlastních
zdrojů.
Usnesení 271/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
projekt s názvem „Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení vlády
č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doporučuje zastupitelstvu města schválit
dofinancování projektu s názvem “Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení
vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z vlastních zdrojů v minimální výši 50 %
uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Usnesení 123/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
projekt s názvem „Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení vlády
č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu s názvem “Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení
vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z vlastních zdrojů v minimální výši 50 %
uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
24. Podání žádosti o dotaci Technickými službami Luhačovice na elektromobil
Ing. Blahová
Aktuálně je vyhlášena výzva Národního programu Životní prostředí zaměřená na podporu
alternativních způsobů dopravy s ukončením příjmu žádostí do 30.09.2019.
Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace navrhují podání žádosti o dotaci na
pořízení elektromobilu kat. N1 (nákladní do 3,5 t), předpokládaná cena základu (valník
s klecí) je cca 1,34 mil. Kč. Využití: jarní výsadbové práce, převoz nahrabaného listí,
pracovního nářadí, převoz rostlinných olejů v PET láhvích z domácností do sběrného místa.
Možnost dalšího dovybavení – např. cisterna na zavlažování, zdvihací zadní rampa – svoz
popelnic s olejem, kartáč na hydraulický pohon.
Výše dotace pro tento typ vozidla je max. 40 % a max. 500 tis. Kč.
Usnesení 272/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací
z Národního programu Životní prostředí na nákup nákladního elektromobilu a doporučuje
zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce
2020.
Ing. Ležák
Je snaha, abychom měli centrum města obslouženo elektromobilem.
Ing. Plášek
Jak dopadla dobíjecí stanice?
Ing. Šůstek
ČEZ zpracovává projekt. Celková doba přípravy, zpracování dokumentace a realizace je
dlouhá. Běžná doba na vybudování je 18 měsíců.
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Ing. Ležák
Stojí to na realizátorovi.
Usnesení 124/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací
z Národního programu Životní prostředí na nákup nákladního elektromobilu.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
25. Podání žádosti o dotaci na elektromotorku
Ing. Blahová
Aktuálně je vyhlášena výzva Národního programu Životní prostředí zaměřená na podporu
alternativních způsobů dopravy (https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=64), s ukončením příjmu žádostí do 30.09.2019.
Předmětem žádosti o dotaci je elektromotorka pro městskou policii, za cenu cca 60 tis. Kč
(kategorie L1E, do 45 km/h). Výše dotace pro tuto elektromotorku je max. 40 % a max. 20
tis. Kč. V rámci dotace je možné pořídit i dobíjecí stanici pro pořizované el. poháněné
vozidlo, s dotací max. 20 tis. Kč.
Usnesení 273/R15/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na nákup elektromotorky a
doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města
Luhačovice v roce 2020.
Usnesení 125/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na nákup elektromotorky.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
26. Nabytí pozemku parc. č. 2064/2 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Projednání nabytí pozemku parc. č. 2064/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 7.306 m2 z majetku
XXX pro budoucí rozvojové záměry města. Navrhovaná cena je ve výši 800 Kč/m2.
Ing. Ležák
Probíhají jednání s XXX, není z jejich strany chuť prodávat pozemky, a proto jsme oslovili
XXX. Je to pro nás strategický pozemek a posun v rozvoji pro celé město.
Ing. Plášek
Čí jsou pozemky vedle?
Ing. Šůstek
Naše.
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Usnesení 126/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2064/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 7.306 m2
za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

27. Nabytí bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1360/3 k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Projednání nabytí bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1360/3, k. ú. Luhačovice o
výměře 117 m2 z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o pozemek, na kterém je částečně umístěna komunikace spojující
ulici Družstevní a Stráň. Zastupitelstvo města Luhačovice schválilo již 29.09.2005,
usnesením č. IV/78/2005, ale z důvodu dlouhodobého řešení tohoto převodu na Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (částečně i z důvodu řešení restitučního nároku
XXX), požaduje tento úřad nové projednání.
Ing. Ležák
Chceme to mít vyřešeno.
Usnesení 127/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města bezúplatným převodem nemovitou věc pozemek parc. č.1360/6
ostatní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZL/5770/2019-BZLM.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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28. Rozpočtové opatření č. 14/2019
Ing. Plášek se dotázal projekt parkování u lázeňských garáží.
Ing. Šůstek
Parkování pro autobusy se využívá minimálně, takže na levé straně dojde k přestavění
parkoviště pro osobní automobily. Nedá se tam vybírat, dojde k úpravě na parkovací
automat.
Ing. Plášek
Autobus už tam vůbec nezaparkuje?
Ing. Šůstek
Ne, mají vyhrazenou plochu na nádraží, tady parkoviště nebylo využívané. Dojde k úpravám,
protože nemohou stát dvě auta za sebou.
Ing. Plášek se dotázal na navýšení zdroje tepla MŠ?
Ing. Šůstek
Náklady byly počítány na rekonstrukci kotelny bez rozvodů, z projektu vyplynulo, že jsou
nutné udělat také rozvody.
Ing. Blahová
Taky bylo vysoutěženo dráž než předpokládala projektová dokumentace.
Ing. Ležák
Parkování má přesah na celé město. Odstraníme závorový systém ve středu stávajícího
parkoviště a tím získáme větší budoucí parkovací plochu.
R. Kop
Na parkovišti u garáží se bude platit celoročně?
Ing. Ležák
Ano.
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Dr. Zicha
Bylo by dobré řešit to s Lázněmi, jedná se o vstup do lázeňského prostoru.
Ing. Ležák
Snaha zde je, bavíme se o tom pravidelně se zástupci akciové společnosti.
Dr. Zicha
Je nutné komunikovat s Lázněmi o tom, že auta do lázní nepatří.
Ing. Ležák
Ano, souhlasíme. Bohužel je trend u návštěvníků přijet až k hotelu.
Usnesení 128/Z6/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2019.
Rozpočtové opatření č. 14/2019
POL ORJ ORG

Příjmy

4216 3731

946 000

8115 9999

-946 000

4116 6117

325 000

5901 6117
8115 9999

Výdaje

Důvod
Dotace kotelna MŠ
Financování
Dotace komunitní plánování

57 000 Výdaje komunitní plánování ( z dotace)
-268 000

5021 6109

Financování
138 000 Výdaje volby EP z dotace

8115 9999

138 000

Financování

4222 5304

300 000

Dotace KÚ na hasičské vozidlo

8115 9999

-300 000

4116 6105

231 000

8115 9999

-231 000

4116 6105

1 025 000

8115 9999

-1 025 000

6121 3748

Financování
Dotace na soc. práci
Financování
Dotace SPOD II. část
Financování
142 000 Parkování u lázeňských garáží – PD

3111 3604

24 000

Příjmy z prodeje pozemků

2322 3604

23 000

Příjem pojistného plnění

2131 3601

23 000

Příjmy z pronájmu pozemků

2119 3604

38 000

Příjmy z vl. činnosti – SM

2111 1001

34 000

Příjmy z prodeje dřeva

6119 3635 00224

-76 000 Přesun mezi ORJ studie revitalizace zeleně

6121 3749

76 000 Přesun mezi ORJ studie revitalizace zeleně

6121 3749

304 000 PD revitalizace zeleně města

6121 3717

-304 000 Přesun financí z ORJ 3717 lávka za ALFA MARKETEM

6121 3604 00254

300 000 Rekonstrukce bytu Družstevní (po p. Kolářové)

6121 3717

-300 000 Přesun financí z ORJ 3717 lávka za ALFA MARKETEM

6130 3604

6 245 000 Výkup pozemků - kom. směr Řetechov, p. Hubáček, p. Rolinková

8115 9999

6 245 000

4116 3103

4 951 000

Financování
Dotace ZŠ vybavení učeben

5336 3103

2 338 000 Převod ZŠ Luhačovice

6356 3103

2 613 000 Převod ZŠ Luhačovice
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4116 3725

1 265 000

8115 9999

-1 265 000

6121 3706

Financování
250 000 Rekonstrukce chodníků a komunikací – navýšení

8115 9999

250 000

6121 3701

0

8115 9999

750 000

6121 3731
5115 9999

Dotace na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů

Financování
750 000 Rekonstrukce území ul. Družstevní – navýšení
Financování
800 000 Výměna zdroje tepla MŠ – navýšení

800 000

Financování

5137 3101

174 000 Přesun mezi POL oprava pavilonu MŠ

5171 3101

-174 000 Přesun mezi POL oprava pavilonu MŠ

6351 2104
8115 9999

211 000 IP TS Luhačovice nákup PA parkoviště ul. Solné
211 000

Financování

6351 2104

200 000 IP TS Luhačovice Komunikace Kladná Žilín

5901 6102

-200 000 Čerpání rezervní položky obec Kladná Žilín

Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
29. Různé (od 17:00 h)
XXX – Kladná Žilín
Čipování psů. Do konce roku by měli být všichni psi očipovaní. Veterinář je očipuje, napíše
číslo do pasu, ale chybí zpětná vazba. Máme plán, že povedeme registr čipů? Neexistuje jiný
registr než Národní registr majitelů zvířat. Majitel není povinen číslo čipu někomu svěřit. Při
platbě se zapíše číslo čipu? Bude hrozit pokuta.
Ing. Ležák
Do konce roku by měli být všichni psi očipovaní. Registr je ale dobrovolný, a to je nešťastné
řešení. Pro město čipování nedodá potřebnou vypovídací hodnotu a řešíme tedy potenciální
pokračování ve známkách. Aktuálně se školí veterináři a stejně jako my hledají potřebné
informace. Průběžně budeme informovat.
Dr. Zicha
Když pes nebude očipovaný, dostane pokutu. Pro občany je motivace právě ta pokuta.
Ing. Ležák
Město zde nemá žádnou roli, jsme jen účastníci.
Dr. Zicha
Je potřeba informovat občany a motivovat je k čipování.
Ing. Ležák
Ano, řešíme to i s veterináři.
S. Duháň
Co je uvedeno na čipu?
Ing. Ležák
Nějaký kód, který řekne, kam pes patří, čí je. Pouze známka nám řekne všechny informace.
XXX – Kladná Žilín
Čtečku bude mít veterinář, čipuje se na levou stranu krku.
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XXX
Může to stát až 800 Kč.
XXX
Prosba/zvážení – přechod u knihovny. Byla jsem nedávno svědkem, na přechodu ležel
člověk, krvácel a nikdo nezastavil. Následně jej někdo z knihovny odtáhl bokem a zavolal
záchranku. Místo je nebezpečné, není tam od města plná čára, předjíždí se tam vozidla.
Navrhuji retardér nebo nějakou zábranu, která by zpomalila provoz.
V ostatních městech jsou určená místa pro taxíky. Před naším domem stojí taxíky. Zabírají
místa jiným a měly by stát na vyhrazených místech.
Dostala jsem k podpisu plán na odsouhlasení revitalizace v ulici Masarykova. Je to úžasné,
ale zhrozila jsem se. Nemyslí se na stín, dělá se jen samé betonování. Chybí lavičky. Na ulici
Masarykova se má opět betonovat, není to dobře, vybudovat se má 121 parkovacích míst.
Je to rozmazlenost. Děti budou křičet na hřišti. Mají zde být vykácené stromy, přesunuté
lavičky na největší výheň. Má se dělat lávka přes potok, po 50 metrech další lávka.
Mgr. Liška
Lávka tam naplánovaná není.
XXX
U hřiště jsou dva stromečky, u zbytku není konkretizováno.
Ing. Ležák zajistil promítnutí výkresu.
XXX ukázala problematická místa na plátně.
Ing. Ležák
Komunikaci řešíme.
Taxíky – měla by být realizace nového terminálu, budeme řešit i parkovací místa, která by
mohla sloužit právě taxikářům.
Sídliště – jedná se o dlouhodobý proces, bylo na radě, v zastupitelstvu, stavebním výboru,
vyjadřovali se i občané. Výstup je výsledkem i debaty s veřejností. Parkovací situace byla
řešena velmi intenzivně, ale i tak nedokážeme dostat pro každý byt parkovací místo. Zeleň i
hřiště by mělo být u každého sídliště. Stromy jsou zde naopak přidány. Altán i sušáky jsme
zachovali na základě požadavků občanů. Řešilo to opravdu hodně lidí z mnoha skupin.
Ing. Plášek
První studie byla řešena formou ankety, lidé si opravdu přáli hodně parkovacích míst. Hřiště
bude nakonec vždy pod něčími okny.
R. Kolařík
Zohledňovala se bezpečnost, životní prostředí, tohle je výsledek.
XXX
Je tam málo stromů. Když to takhle ale chtějí lidé, chtějí parkovací místo, nedá se s tím nic
dělat.
R. Kolařík
Opravdu se počítá alespoň jedno parkovací místo na jeden byt.
Mgr. Liška
Je zde 168 bytů a 121 parkovacích míst.
Ing. Ležák
Požadavek byl na daleko víc parkovacích míst. Tomu nelze vyhovět.
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XXX
Za řekou je obrovský pruh parkovacích míst.
Ing. Plášek
Tam budou parkovat ti, co nebudou mít místo na sídlišti.
R. Kolařík
Vy jste taky majitelka auta, ne?
XXX
Ano, musela jsem si jej pořídit.
Ing. Ležák
Za řekou je 93 parkovacích míst a 75 % bývá obsazeno. Ani 121 uvedených míst a zbytek
parkoviště nemusí stačit pro pokrytí.
XXX– Kladná Žilín
Je potřeba zachránit školu. Střecha je špatná, svody jsou špatné. Udělejme tam například
byty.
Ing. Ležák
Nechali bychom spodní část budovy pro knihovnu nebo jinou občanskou vybavenou a je
snaha, abychom nahoře vybudovali byty. Budeme to řešit.
30. Informace ke zprávám z rady města
Ing. Marian Ležák informoval o přijatých usneseních z 11., 12., 13., a 14. schůze rady města.
31. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor
Dne 14.08. jsme projednali hospodaření města a hospodaření příspěvkových organizací, byl
projednán a schválen plán pro individuální dotace. Další setkání proběhne 25.11., kdy
bychom měli začít projednávat přípravy rozpočtů příspěvkových organizací a rozpočtové
provizorium.
Ing. Plášek – stavební výbor
Nejsou informace.
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor
Sešli jsme se dvakrát na jaře, na podzim se plánuje další setkání (říjen/listopad).
32. Informace starosty a místostarosty
Ing. Ležák
Obchvat – máme hotové sčítání, denně projíždí Luhačovicemi 16.000 aut, je 70% nárůst
nákladní dopravy. Snažíme se to dostat do Politiky územního rozvoje ČR, bude potřeba
součinnost státu. Jedná se o krajskou komunikaci a ne státní, ale je potřeba udělat z toho
státní zájem. Do konce roku bude navržena nejreálnější trasa. Bude řešeno na příštím
zastupitelstvu.
Finanční úřady – omezení provozu ve 33 městech. Dva pracovníci dva dny v týdnu, bude to
princip podatelny. Žádné argumenty nebyly vyslyšeny, přestože proběhlo hodně setkání.
Dojde k uvolnění ploch na budově č. p. 137.
Komunikace Řetechov – Pozlovice. Spolupráce se Zlínským krajem, aby byla navržena linka
Pozlovice – Řetechov. Je otázkou, zda dokážeme zajistit průjezdnost i v zimním období.
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Postoupili jsme do finální pětice v soutěží o nejlepší destinaci. Jsme favoritem soutěže, je to
velký úspěch. Výsledek budeme znát v listopadu.
Podařilo se nám posílit řady městské policie. Připravujeme výběr nového velitele městské
policie.
Proběhlo setkání na velvyslanectví Budapešti, setkali jsme se zde s dalšími zástupci měst,
ale zatím není naším cílem rozšiřovat spolupráci o nové partnerské město.
Navštívil nás čínský velvyslanec, jednalo se o zdvořilostní návštěvu.
Pozvání na ples, který se uskuteční dne 18.01.2020. Ples bude mít dostatečné zázemí pro
zajištění kulturního zážitku. Moderátory by měli být Marek Vašut a Mahulena Bočanová.
Ing. Šůstek
Dostali jste přehled plánovaných investic a akcí na impuls Dr. Zichy. Pro více informací se
ozvěte.
ZŠ II – začíná se pracovat na dokumentaci, realizace proběhne příští rok v létě.
Od 01. září funguje senior taxi, vyhodnocení bude k dispozici v listopadu. Případná úprava
podmínek by byla od nového roku.
Družstevní, skatepark a sběrný dvůr se realizují.
Plánují se další fáze chodníků a komunikací.
Rada projednala usnesení Zlínského kraje, aby si města převzala do majetku domovy pro
seniory. Po jednání s radní M. Blahovou jsme se rozhodli dát nesouhlasné usnesení.
Proběhlo setkání s jubilanty. Bylo to velmi příjemné, bylo zde více věkových skupin.
Smlouva o výpůjčce s majitelem Alfa Marketu, bude konečně řešena lávka, ale kvůli zimním
měsícům bude realizace odložena na příští rok.
R. Kop
Viděl jsem nový senior taxi s logem, kdo to provozuje?
Ing. Šůstek
Pan Procházka a paní Polanská.
33. Interpelace
Ing. Plášek
Územní studie za 370.000 Kč. Bude se to dělat? My známe zastavěné plochy, umíme
odhadnout volná místa.
Ing. Ležák
Máme volnou plochu 45 hektarů k výstavbě. Studie má vyhodnotit všechny lokality, které by
se daly upravit, aby vznikl podklad pro další změnu územního plánu. Odchází nám obyvatelé
s ohledem na nedostupnost stavebních pozemků a bytů, je nutné podpořit další výstavbu.
Ing. Plášek
Cena se jeví jako vysoká. Postaví se bytové domy a stejně zde bydlí „náplavy“. Jaká je
záruka, že se přihlásí k pobytu?
Ing. Ležák
Měla by tomu pomoct studie, aby vyhodnotila lukrativní místa k zastavění pro nové občany.
Trvalé pobyty odpovídají lukrativnosti zástavby. Některá města to řeší prostřednictvím svých
developerských projektů, ale my jsme na to malé město. Studie vyhodnotí nejen vhodnost
území, ale také majetkové poměry. Trvalé pobyty by mohly být řešeny podmínkami pro
kupující pozemků.
Dr. Zicha
Měla by být hlubší debata k územnímu plánu a jasné vizi definování cílů. Schválili jsme trasu
obchvatu v rámci územní studie a v prosinci ji budeme schvalovat znovu.
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Ing. Ležák
Bylo nutné schválit změnu č. 2, abychom se mohli posunout dála připravit změnu č. 3.
Dr. Zicha poděkoval Ing. Blahové a Ing. Šůstkovi za vypracovanou tabulku. Šlo o to udělat si
přehled o tom, co se děje a chystá.
R. Kolařík poděkoval za přehled investičních akcí a požádal o jeho pravidelnou aktualizaci.
Proběhla diskuze ohledně sdílení a zasílání materiálů na jednání zastupitelstva.
Mgr. Pazderová požádala, aby byl vždy do e-mailu zaslán manuál.
T. Holub
Jaký je termín dokončení ulice Družstevní? Ptají se občané.
Ing. Šůstek
Dokončení je plánováno do konce října.
R. Kolařík
Před dlouhou bytovkou vzniká velká kaluž, ale opravuje se druhá strana. Nebylo by možné to
řešit v rámci rekonstrukce?
Proběhla diskuze.
Mgr. Pazderová
Jak je město zapojeno v akci Cyrilometodějská stezka?
Ing. Ležák
Prostudujeme to, jsem ve spojení s panem radním Pijáčkem.
Mgr. Tomalová
V srpnu jsem se byla projít na přehradě, dá se k ní hezky přijet na vozíčku, ale pán se s
vozíčkem nedostal k WC. Šlo by s tím něco udělat?
Ing. Šůstek
Jsou tam normální záchody.
Mgr. Tomalová
Nejsou, dveře jsou příliš úzké.
Proběhla diskuze.
Mgr. Tomalová
Pozvánka na cyklovýjezd s panem starostou v neděli 22.09. v 15:30 h. Je možnost
bezplatného zapůjčení kol u S. Duháně. Akce je v rámci akce Evropský týden mobility.
Ing. Ležák
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční dne 12.12.2019 od 15:00 h.
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34. Závěr
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním
jednání a 6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 18:07 h.

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

Ověřovatelé: Stanislav Duháň ……………………………………….
datum podpisu: …………………………….

Mgr. Kamil Malota ...……………………………………….
datum podpisu: ……………………….

Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová.……………………………….
datum vyhotovení zápisu: 27.09.2019
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