Zastupitelstvo města Luhačovice
ZÁPIS
8. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se konalo 12.12.2019
od 15:00 h ve velké zasedací místnosti
1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva
Ing. Marianem Ležákem.

města

Luhačovice

bylo

řádně

svoláno

starostou

města

Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 20 členů Zastupitelstva
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:16 h.
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 Ondřeje Suchánka a Ing. Martina Pláška.
Informoval o změně programu – byl přidán bod č. 14. Rekonstrukce prostoru před MěDK
Elektra, bod č. 15. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 1/2019 MěDK Elektra, bod č. 16.
Žádost o schválení rozpočtové změny č. 6/2019 DDM Luhačovice, bod č. 47. Obecně
závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
bod č. 48. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2019, o místním poplatku ze
psů, bod č. 49. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 6/2019, o místním poplatku
z pobytu, bod č. 50. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a bod č. 51. Obecně závazná vyhláška města
Luhačovice č. 8/2019, o místním poplatku ze vstupného.
Program
1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města
2. Připomínky k zápisu ze 7. zasedaní zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Změna č. 3 Územního plánu Luhačovice
5. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období 2019–2020
6. Kalkulace ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
7. Kompetence stanovené radě města zastupitelstvem města
8. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020
9. Ples města 18.01.2020 - věcný dar do tomboly – elektrokolo
10. Poskytnutí finančního daru Lázním Luhačovice, a. s. na slavnostní otevření lázeňské
kolonády
11. Žádost o schválení předfinancování dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice –
Modernizace učebny PC a zeměpisu
12. Žádost Technických služeb Luhačovice o schválení změny rozpočtu č. 1/2019
13. Žádost Technických služeb Luhačovice o souhlas k navýšení investičního fondu
14. Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra
15. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 1/2019 MěDK Elektra
16. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 6/2019 DDM Luhačovice
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17. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2019
18. Informace vedoucí finančního odboru
19. Prodej pozemku parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov
20. Prodej části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice
21. Nabytí části pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludkovice – silnice do majetku města
22. Nabytí části pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludkovice – silnice do majetku města
23. Nabytí pozemku parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
24. Nabytí pozemku parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
25. Nabytí části pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
26. Nabytí části pozemku parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 v k. ú. Řetechov – komunikace do
majetku města
27. Nabytí části pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
28. Směna pozemků v k. ú. Řetechov
29. Nabytí pozemků – komunikace ul. Krátká a Uherskobrodská do majetku města
30. Nabytí pozemku – komunikace ul. L. Janáčka do majetku města
31. Směna pozemků v k. ú. Řetechov
32. Nabytí části pozemku parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17 a
2152/10 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
33. Prodej části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno
34. Nabytí částí pozemků p. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a p. č. 1455/1 v
k. ú. Kladná Žilín
35. Nabytí částí pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 v k. ú. Řetechov
36. Prodej části pozemku parc. č. 2429/1, k. ú. Luhačovice – železniční přejezd
37. Likvidace majetku města
38. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice
39. Převod majetku města k hospodaření Základní škole Luhačovice
40. Podání žádosti o dotaci z výzvy MŽP – Přírodní zahrady
41. Podání žádosti o dotaci – sídelní zeleň ve městě
42. Podání žádosti o dotaci – parkovací systém za Alfa marketem
43. Podání žádosti o dotaci – výměna nepropustných povrchů
44. Podání žádosti o dotaci – oblast odpadů – připojení se k většímu projektu více obcí a
měst
45. Podání žádosti o dotaci – výměna zdroje tepla v budově ZŠ II Školní č. p. 811
46. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2019 o nakládání s odpady
47. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
48. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
49. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu
50. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
51. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 8/2019, o místním poplatku ze
vstupného
52. Různé (od 17:00 h)
53. Informace ke zprávám z rady města
54. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
55. Informace starosty a místostarosty
56. Interpelace
57. Závěr
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0,
program zasedání byl schválen.
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2. Připomínky k zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města
K zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky.
3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení 112/Z6/2018–2022 - 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.
Ing. Šůštek
Stoj byl zakoupen.
Usnesení 115/Z6/2018–2022 - 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.
Ing. Šůstek
Prodej zatím nebyl uskutečněn. SŽDC žádá o větší část pozemku. Bod bude předložen na
dnešním ZM.
Usnesení 116/Z6/2018–2022 - 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.
Ing. Šůstek
Smlouva podepsána. Zapsáno do katastru nemovitostí.
Usnesení 117/Z6/2018–2022 - 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.
Ing. Šůstek
Zatím nerealizováno. SŽDC zatím provádí opravu na vlastní náklady.
Usnesení 122/Z6/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o
dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích na regeneraci sídliště
Masarykova.
Ing. Šůstek
Žádost zatím nepodána, probíhá stavební řízení, bude projednáno s návrhem rozpočtu.
Usnesení 124/Z6/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o
dotaci Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací z Národního programu
Životní prostředí na nákup nákladního elektromobilu a schvaluje dofinancování projektu
z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
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Ing. Šůstek
Žádost byla podána.
Usnesení 125/Z6/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o
dotaci z Národního programu Životní prostředí na nákup elektromotorky a schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Ing. Šůstek
Žádost byla podána.
Usnesení 126/Z6/2018–2022 - 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.
Ing. Šůstek
Smlouva byla podepsána a zapsána do katastru nemovitostí.
Usnesení 129/Z7/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje nabýt
bezúplatným převodem pozemek st. pl. 161/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 874 m2, jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 228, a pozemky parc. č. 2851/6 – ost. plocha
o výměře 3 m2, parc. č. 2851/7 ost. plocha o výměře 85 m2 a parc. č. 2851/8 ost. plocha o
výměře 76 m2, vše v k. ú. Luhačovice z majetku Tělocvičné jednoty Sokol Luhačovice,
Masarykova 228, 76326 Luhačovice za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.
Ing. Šůstek
Česká obec sokolská schválila převod v představenstvu, smlouva se připravuje k podpisu.
4. Změna č. 3 Územního plánu Luhačovice
Ing. Vladislav Běhunek
Dne 12.08.2019 byla podána žádost Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín-Louky
o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích 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, parc. č. 1845/4
vše k. ú. Luhačovice. Navrhovaná změna spočívá ve změně využití území z plochy výroby a
skladování (VP) na plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK).
Usnesení 300/R18/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a doporučuje podmínit pořízení změny č. 3
úhradou nákladů žadatelem Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, na jehož
návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 3 pořizována.
Příchod Mgr. Mgr. Janík 15:20 h.
PhDr. Hubáček poděkoval Ing. Běhunkovi a Ing. Valovi za dlouholetou práci a představil Ing.
Hrbáčka – vedoucího stavebního odboru.
Usnesení 130/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
pořízení změny č. 3 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a obsah změny č.
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3 územního plánu Luhačovice – změnu využití území z plochy výroby a skladování (VP) na
plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na pozemcích 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, parc. č. 1845/4
vše k. ú. Luhačovice.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
podmiňuje
pořízení změny č. 3 úhradou nákladů na zpracování změny č. 3 a vyhotovení úplného znění
územního plánu po jeho změně žadatelem Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02
Zlín, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 3 pořizována.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

5. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období 2019–2020
Ing. Ehrenbergerová
Smlouva o kontokorentním úvěru se uzavírá na jeden rok. Splatnost úvěru z roku 2018 končí
k 30.11.2019. Rovněž by bylo vhodné prodloužit tento kontokorentní úvěr na další roční
období 2019–2020 z preventivních důvodů, aby se město nedostávalo s ohledem na
nerovnoměrné plnění příjmů do platební neschopnosti. Vyřeší se tím případ časového
nesouladu plnění příjmů a proplácení nutných provozních výdajů. Úroková sazba činí 1M
PRIBOR + marže 0,61 %. Město doposud nemuselo využít této možnosti.
11.11.2019 – 1 – měsíční PRIBOR 2,10
Příloha č. 5/I – Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období
2019–2020 (není součástí textu).
Usnesení 320/R20/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí
časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v
části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2019–2020 s Českou
spořitelnou, a. s. viz příloha č. 4/I a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy o
kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou
a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města
Luhačovice schváleného na rok 2019–2020 s Českou spořitelnou, a. s.
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Usnesení 131/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového
nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části
běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2019–2020 s Českou
spořitelnou, a. s. viz příloha č. 5/I.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro
překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního
charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2019–2020
s Českou spořitelnou, a. s.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
6. Kalkulace ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Ehrenbergerová
Kalkulace ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 (podklad pro stanovení místního poplatku
v rámci obecně závazné vyhlášky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).
Vychází se z předložených nákladů TS Luhačovice za uzavřený kalendářní rok, tedy za rok
2018 a propočet je proveden na všechny poplatníky k 01.01.2019.
Je předložena varianta:
výpočet dle nákladů roku 2018 včetně 1/5 pořizovacích nákladů nástavby KUKA VOZU –
příloha č. 6/I:

Sazba poplatku dle zákona o místních poplatcích je dvojsložková:
- dle § 10b odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích je horní hranice 250 Kč za osobu a
kalendářní rok – zastupitelstvo obce stanoví libovolně dle svého uvážení – neodůvodňuje se,
- dle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích zastupitelstvo obce stanoví ve výši
naposledy známých nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných
na všechny poplatníky – horní hranice 750 Kč za osobu a kalendářní rok.
Celkem je hranice ceny poplatku 1.000 Kč za osobu a kalendářní rok.
6

Náklady:
celkové náklady 1.291 Kč
celkové náklady směsný komunální odpad 997 Kč
podklad pro OZV dle § 10b odst. 5 písm. b) 997 Kč
Při kalkulaci se vychází z nákladů TS Luhačovice vynaložených v roce 2018 na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Od roku 2019 budou náklady v odpadovém hospodářství ovlivněny (informace
ekonomky TS Luhačovice) následujícími skutečnostmi (nejsou v kalkulaci):
a) plasty – za likvidaci plastů se již platí (nejsou od nás odebírány zdarma), a to už 2.500 Kč
bez DPH za tunu,
b) dřevo – za likvidaci dřeva (nábytek atd.) se již platí (nejsou od nás odebírány zdarma), a
to 980 Kč bez DPH za tunu,
c) papír – papír se již nevykupuje, takže příjmy z jeho prodeje budou 0 Kč,
d) mzdy – došlo k nárůstu mezd o cca 15-20 % u pracovníků odpadového hospodářství,
e) cena skládkovného – chystaná novela (snad ale nebude platit od 01.01.2020) o zvýšeném
poplatku za skládku v případě nedosažení požadovaného % třídění.
Naše odhady v Kč:
a) znamená nárůst nákladů za rok nyní už o cca 350.000 Kč,
b) znamená nárůst nákladů za rok o cca 180.000 Kč,
c) znamená snížení výnosů o – 100.000 Kč,
d) znamená nárůst nákladů za rok o cca 600.000 Kč,
e) záleží na stanoveném kalkulačním vzorci a našich výsledcích v třídění.
Ing. Ležák představil situaci týkající se odpadů ve městě.
Dr. Zicha
Bylo by dobré doplnění o širší kontext. Schvaluje se nová dopadová legislativa, příští rok lze
čekat vyjednávání v parlamentu a další vývoj. Situace se tedy netýká jen města, musíme do
budoucna řešit právě širší kontext problému. Bylo by možná dobré vytvořit pracovní skupinu
nebo platformu.
Ing. Ležák
Bude se měnit zákon, takže do budoucna proběhne i pracovní zastupitelstvo.
Usnesení 132/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
v rámci obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích sazbu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2020 ve výši 650 Kč.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
7. Kompetence stanovené radě města zastupitelstvem města
Ing. Ehrenbergerová
Zákon o obcích v § 102 odst. 2 písm. a) svěřuje do vyhrazené pravomoci rady města
pravomoc zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. V roce 2002 usnesením
č. II/27/2002-2003 schválilo zastupitelstvo provádění rozpočtových opatření radou města do
výše 100.000 Kč včetně na jednu položku. Pracovnice KÚ při přezkumu hospodaření města
za rok 2019 doporučily znovu schválit kompetence radě města, s ohledem na nárůst cen od
roku 2002, bezproblémový procesní chod úřadu, případně navýšení částky pro schvalování
rozpočtových opatření radou města. Je předkládán návrh zvýšit částku na 150.000 Kč
včetně na jednu rozpočtovanou položku.
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Usnesení 133/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
stanovuje
provádění rozpočtových opatření radou města v rámci zabezpečování hospodaření města
podle schváleného rozpočtu do výše 150.000 Kč včetně na jednu rozpočtovanou položku.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
8. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2020
Ing. Ehrenbergerová
V návrhu rozpočtového provizoria jsou provozní výdaje ošetřeny obdobně jako v roce 2019,
kapitálové výdaje jsou doplněny podle očekávající skutečnosti plateb kapitálových výdajů
v I.Q 2020.
Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2020
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2020.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2019. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem
nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
2. povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu
roku 2019 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:
a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a
vyfakturované práce,
b) 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a
DDNHM.
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán
do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města.
3. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem
zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:
Položka
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6119

Název investice
výstavba Ludkovická – PD pro ZTV
byt Družstevní (Kolářová)
plyn – přeložka – rekonstrukce ul. Nádražní
ZŠ Luhačovice II – přestavba
ZŠ Luhačovice I
lávka za Albertem
rekonstrukce prostoru před MěDK
MěDK vstup do muzea
křižovatka Masarykova – Nádražní
rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice – centrum (za Alfa marketem)
parkování u lázeňských garáží
parkoviště ul. Družstevní – PD
komunikace za Alfa marketem
plocha naproti budovy ČD
revitalizace zeleně města
Terminál Luhačovice
povodňové plány a varovný systém
zázemí u hřiště v Řetechově
nákup pozemků, geometrické plány
územní studie – zastavitelnost ploch
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částka v Kč
450 000
275 000
185 000
650 000
520 000
100 000
2 600 000
30 000
35 000
160 000
180 000
73 000
88 000
113 000
45 000
100 000
30 000
70 000
530 000
73 000

6121

rekonstrukce Sokolovny

165 000

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.
Mgr. Pazderová
Bylo by dobré poslední položku „rekonstrukce Sokolovny“ konkretizovat na „projektová
dokumentace rekonstrukce Sokolovny“.
Usnesení 340/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2020:
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2020.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2019. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem
nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
2. povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu
roku 2019 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:
a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a
vyfakturované práce,
b) 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a
DDNHM.
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán
do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.
3. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem
zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:
Položka
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6119

Název investice
výstavba Ludkovická – PD pro ZTV
byt Družstevní (Kolářová)
plyn – přeložka – rekonstrukce ul. Nádražní
ZŠ Luhačovice II – přestavba
ZŠ Luhačovice I
lávka za Albertem
rekonstrukce prostoru před MěDK
MěDK vstup do muzea
křižovatka Masarykova – Nádražní
rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice – centrum (za Alfa marketem)
parkování u lázeňských garáží
parkoviště ul. Družstevní – PD
komunikace za Alfa marketem
plocha naproti budovy ČD
revitalizace zeleně města
Terminál Luhačovice
povodňové plány a varovný systém
zázemí u hřiště v Řetechově
nákup pozemků, geometrické plány
územní studie – zastavitelnost ploch

Částka v Kč
450.000
275.000
185.000
650.000
520.000
100.000
2.600.000
30.000
35.000
160.000
180.000
73.000
88.000
113.000
45.000
100.000
30.000
70.000
530.000
73.000

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.
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Usnesení 134/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Rozpočtové provizorium pro rok 2020:
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2020.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2019. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že
jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem
nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
2. povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu
roku 2019 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:
a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a
vyfakturované práce,
b) 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a
DDNHM.
Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán
do výše 150.000 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000 Kč a více zastupitelstvem města.
3. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem
zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:
Položka
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6119
6121

Název investice
výstavba Ludkovická – PD pro ZTV
byt Družstevní (Kolářová)
plyn – přeložka – rekonstrukce ul. Nádražní
ZŠ Luhačovice II – přestavba
ZŠ Luhačovice I
lávka za Albertem
rekonstrukce prostoru před MěDK
MěDK vstup do muzea
křižovatka Masarykova – Nádražní
rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice – centrum (za Alfa marketem)
parkování u lázeňských garáží
parkoviště ul. Družstevní – PD
komunikace za Alfa marketem
plocha naproti budovy ČD
revitalizace zeleně města
Terminál Luhačovice
povodňové plány a varovný systém
zázemí u hřiště v Řetechově
nákup pozemků, geometrické plány
územní studie – zastavitelnost ploch
rekonstrukce Sokolovny PD

částka v Kč
450 000
275 000
185 000
650 000
520 000
100 000
2 600 000
30 000
35 000
160 000
180 000
73 000
88 000
113 000
45 000
100 000
30 000
70 000
530 000
73 000
165 000

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.
Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu
v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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9. Ples města 18.01.2020 - věcný dar do tomboly – elektrokolo
Ing. Ehrenbergerová
Návrh na pořízení věcného daru – elektrokola v ceně cca 35.000 Kč do tomboly, která se
koná v rámci Plesu města dne 18.01.2020. Tombolu pořádá Korunka Luhačovice, z. s.,
Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, výtěžek bude určen na charitativní účely.
Usnesení 348/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí věcného daru – elektrokola Korunce Luhačovice, z. s., Bezručova 338, 763 26
Luhačovice, organizátoru tomboly, která se koná v rámci Plesu města dne 18.01.2020 a
zařadit finančně do rozpočtu města na rok 2020.
Usnesení 135/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
poskytnutí věcného daru – elektrokola v ceně cca 35.000 Kč Korunce Luhačovice, z. s.,
Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, organizátoru tomboly, která se koná v rámci Plesu
města dne 18.01.2020 a zařadit finančně do rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
10. Poskytnutí finančního daru Lázním Luhačovice, a. s. na slavnostní otevření
lázeňské kolonády
Ing. Ehrenbergerová
Poskytnutí finančního daru Lázním Luhačovice, a. s. ve výši 30.000 Kč na slavnostní
otevření zrekonstruované lázeňské kolonády.
Usnesení 349/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí
436, 763 26 Luhačovice na slavnostní otevření zrekonstruované lázeňské kolonády.
Usnesení 136/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí
436, 763 26 Luhačovice na slavnostní otevření zrekonstruované lázeňské kolonády.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
11. Žádost o schválení předfinancování dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice –
Modernizace učebny PC a zeměpisu
Ing. Ehrenbergerová
Žádost ředitele ZŠ Luhačovice Mgr. Romana Leblocha o schválení předfinancování
dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice – Modernizace učebny PC a zeměpisu ve výši
1.708 tis. Kč, který bude dokončen 27.12.2019. Příspěvek zřizovatele činí 5 %, předpoklad
vrácení v I. pol. roku 2020 viz příloha č. 11/I.
Usnesení 350/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
předfinancování dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice – Modernizace učebny PC a
zeměpisu ve výši 1.708 tis. Kč.
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Usnesení 137/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předfinancování dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice – Modernizace učebny PC a
zeměpisu ve výši 1.708 tis. Kč.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
12. Žádost Technických služeb Luhačovice o schválení změny rozpočtu č. 1/2019
Ing. Ehrenbergerová
Žádost TS Luhačovice, příspěvkové organizace o schválení změny rozpočtu č. 1/2019 viz
příloha č. 12/I (není součástí textu).
Usnesení 352/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci rozpočtovou změnu č. 1/2019 viz
příloha č. 19/I.
Usnesení 138/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci rozpočtovou změnu č. 1/2019 viz
příloha č. 12/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
13. Žádost Technických služeb Luhačovice o souhlas k navýšení investičního fondu
Ing. Ehrenbergerová
Byla doručena žádost TS Luhačovice, příspěvkové organizace o souhlas k navýšení
investičního fondu o 141 tis. Kč a s pořízením (financováním) parkovacího automatu na
parkoviště u lázeňských garáží v hodnotě 165 tis. Kč z investičního fondu viz příloha č. 13/I
(není součástí textu).
Usnesení 351/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení fondu investic Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace o 141 tis.
Kč a finanční prostředky fondu investic použít k nákupu parkovacího automatu na parkoviště
u lázeňských garáží v hodnotě cca 165 tis. Kč.
S. Duháň
Parkoviště bude se závorou nebo bez závory?
Ing. Šůstek
Bez závory.
S. Duháň
Bude možné platit kartou?
Ing. Šůstek
Ano.
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Usnesení 139/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
navýšení fondu investic Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace o 141 tis.
Kč a finanční prostředky fondu investic použít k nákupu parkovacího automatu na parkoviště
u lázeňských garáží v hodnotě cca 165 tis. Kč.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
14. Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra
Ing. Ehrenbergerová
MěDK Elektra Luhačovice má v rezervním fondu cca 350.000 Kč a podílí se svými
prostředky na financování investiční akce „Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra“.
V rozpočtovém opatření č. 20/2019 je návrh na schválení zastupitelstvem města navýšení
výdajů na akci o 700 tis. Kč. Předkládá se návrh vydání souhlasu k použití rezervního fondu
ve výši 350.000 Kč k posílení fondu investic a uložit organizaci odvod fondu investic ve výši
350 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na financování investiční akce „Rekonstrukce prostoru
před MěDK Elektra“.
Usnesení 140/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
převod finanční částky 350.000 Kč z rezervního fondu MěDK Elektra Luhačovice,
příspěvkové organizace do fondu investic a ukládá odvod částky 350.000 Kč z fondu investic
organizace do rozpočtu zřizovatele města Luhačovice na financování investiční akce
„Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra".
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
15. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 1/2019 MěDK Elektra
Ing. Ehrenbergerová
Byla doručena žádost o schválení rozpočtové změny č. 1/2019 MěDK Elektra, příspěvkové
organizace.
Příloha č. 15/I:
Rozpočtová změna MěDK Elektra Luhačovice za rok 2019
(Rozdělení na syntetické účty)
NÁKLADY
Hlavní +
Hospodářská
Účet
Název účtu
CELKEM
Schválený
501 Materiál celkem
520 000
502 Energie celkem
844 000
504 Zboží prodej celkem
1 100 000
511 Opravy celkem
168 000
512 Cestovné celkem
20 000
513 Reprezentace celkem
10 500
518 Služby celkem
3 260 000
521 Mzdy celkem
4 498 000
524 Zákonná pojištění celkem
1 442 800
527 Zákonná sociální celkem
199 000
531 Silniční daň celkem
2 100
538 Ostatní daně a poplatky
69 900
549 Ostaní náklady celkem
49 500
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Hlavní +
Hospodářská
CELKEM
Upravený
670 500
844 000
1 380 000
263 000
25 000
18 500
3 515 700
4 523 000
1 451 300
199 000
2 400
69 900
49 500

Hlavní +
Hospodářská
CELKEM
Rozdíl
-150 500
0
-280 000
-95 000
-5 000
-8 000
-255 700
-25 000
-8 500
0
-300
0
0

551 Odpisy
556 Opravné položky k pohledávkám
563 Kurzové rozdíly
Náklady celkem

602
604
649
662
691 00

44 333
0
500
12 228 633

44 333
20 000
500
13 076 633

0
-20 000
0
-848 000

VÝNOSY
Tržby služby celkem
Prodej zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Výnosy celkem (bez příspěvku)
Příspěvek na provoz Město

5 510 000
1 900 000
5 200
5 000
7 420 200
4 808 433

5 966 000
2 180 000
117 200
5 000
8 268 200
4 808 433

Výnosy celkem (s příspěvkem)

12 228 633

13 076 633

-456 000
-280 000
-112 000
0
-848 000
0
0
0
-848 000

Usnesení 141/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1/2019 MěDK Elektra, příspěvkové organizaci ve znění příloh č. 15/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
16. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 6/2019 DDM Luhačovice
Ing. Ehrenbergerová
Byla doručena žádost o schválení rozpočtové změny č. 6/2019 DDM Luhačovice,
příspěvkové organizace ve znění přílohy č. 16/I není součástí textu).
Usnesení 142/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtovou změnu č. 6/2019 DDM Luhačovice, příspěvkové organizaci ve znění přílohy č.
16/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
17. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2019
Usnesení 354/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 20/2019.
Rozpočtové opatření č. 20/2019
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
Důvod
2229 3103 00238 -5 000 000
Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
5331 3103 00238
-2 047 000 Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
6351 3103 00238
-2 904 000 Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
8115 9999
49 000
Financování
6121 3745
1385 0006

450 000 Výstavba Ludkovická PD na ZTV
450 000

6121 3714

Daň z hazardu
220 000 ZŠ II přestavba

1385 0006

130 000

Daň z hazardu

1381 0006

90 000

Daň z hazardu

6121 3738
1381 0006

520 000 ZŠ I. - stav. tech. průzk., statika, vyj. HZS
21 000

Daň z hazardu

14

2212 6111

130 000

3111 3604

40 000

8115 9999

329 000

6121 3727
8115 9999

Příjmy z prodeje pozemků
Financování
700 000 Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra

700 000

Financování
195 000 Parkovací automat Bílá čtvrť

6122 3604
8115 9999

Příjmy z pokut OD

195 000

Financování

6351 2104

141 000 Navýšení IP TS Luhačovice

5331 2104

911 000 Navýšení NIP TS Luhačovice RO č.1/2019

2122 2104

503 000

Odvod odpisů TS Luhačovice RO č.1/2019

8115 9999

549 000

Financování

5331 3103 00238
8115 9999

1 708 000 Předfinancování dotace ZŠ Luhačovice
1 708 000

5901 3604 00212
8115 9999

Financování
-577 000 Zrušení rezervní položky – DDM nájem zámek

-577 000

Financování

5901 3744

-146 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. - SENIOR TAXI

5169 3744

146 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. - SENIOR TAXI

5901 6102

-97 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5901 6102

-25 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5154 6102

24 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5175 6102

10 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5171 6102

5011 6117

88 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín
Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní
-277 000 plánování
Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní
6 000 plánování
Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní
17 000 plánování
Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní
47 000 plánování
Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní
207 000 plánování

6125 3677

-258 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6122 3677

283 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6121 3677

50 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6111 3677

1 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5901 6117
5032 6117
5031 6117
5021 6117

5169 3677

13 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5901 3677

-40 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5168 3677

-49 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

Ing. Plášek
U ZŠ jde o projekt nebo realizaci?
Ing. Blahová
Jsou to jen projektové práce, rekonstrukce prozatím není naceněná.
Ing. Šůstek
Je zde zahrnut pasport budovy, dokumentace, statika rohu – průzkumy a statické
prostoupení, požárně-bezpečnostní dokumentace.
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Ing. Plášek
Co je navýšení o 700 tisíc u MěDK?
Ing. Šůstek
Veřejné osvětlení, elektřina, změna dlažeb.
Usnesení 143/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2019
Rozpočtové opatření č. 20/2019
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
2229 3103 00238

-5 000 000

Důvod
Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice

5331 3103 00238

-2 047 000 Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice

6351 3103 00238

-2 904 000 Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice

8115 9999

49 000

6121 3745
1385 0006

Financování
450 000 Výstavba Ludkovická PD na ZTV

450 000

6121 3714

Daň z hazardu
220 000 ZŠ II přestavba

1385 0006

130 000

Daň z hazardu

1381 0006

90 000

Daň z hazardu

6121 3738

520 000 ZŠ I. - stav. tech. průzk., statika, vyj. HZS

1381 0006

21 000

2212 6111

130 000

3111 3604

40 000

8115 9999

329 000

6121 3727
8115 9999

Příjmy z pokut OD
Příjmy z prodeje pozemků
Financování
700 000 Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra

700 000

Financování
195 000 Parkovací automat Bílá čtvrť

6122 3604
8115 9999

Daň z hazardu

195 000

Financování

6351 2104

141 000 Navýšení IP TS Luhačovice

5331 2104

911 000 Navýšení NIP TS Luhačovice RO č.1/2019

2122 2104

503 000

8115 9999

549 000

5331 3103 00238
8115 9999

Financování
1 708 000 Předfinancování dotace ZŠ Luhačovice

1 708 000

5901 3604 00212
8115 9999

Odvod odpisů TS Luhačovice RO č.1/2019

Financování
-577 000 Zrušení rezervní položky – DDM nájem zámek

-577 000

Financování

5901 3744

-146 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. - SENIOR TAXI

5169 3744

146 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. - SENIOR TAXI

5901 6102

-97 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5901 6102

-25 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5154 6102

24 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5175 6102

10 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5171 6102

88 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná Žilín

5901 6117

-277 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní plánování
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5032 6117

6 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní plánování

5031 6117

17 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní plánování

5021 6117

47 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní plánování

5011 6117

207 000 Přesun z rezervní položky na ost. pol. -komunitní plánování

6125 3677

-258 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6122 3677

283 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6121 3677

50 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

6111 3677

1 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5169 3677

13 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5901 3677

-40 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5168 3677

-49 000 Přesun mezi POL ORJ 3677

5213 2203 00255
2111 1001

30 000 Finanční dar – slavnostní otevření lázeňské kolonády
30 000

6121 3752

Příjmy z prodeje dřeva
165 000

2321 6109

15 000

8115 9999

150 000

Rekonstrukce SOKOLOVNY
Finanční dar Kresta
Financování

6121 3711

-906 000 Přesun mezi POL Sběrný dvůr

6122 3711

906 000 Přesun mezi POL Sběrný dvůr

2122 3304

350 000

8115 9999

-350 000

Odvod z FI MěDK do rozpočtu města
Financování

6122 3733

1 135 000 Skatepark – přesun mezi POL ORJ 3733

6121 3733

-1 135 000 Skatepark – přesun mezi POL ORJ 3733

Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
18. Informace vedoucí finančního odboru
Ing. Ehrenbergerová
Informace o daňových příjmech, příjmech z loterií a příjmech z lázeňského poplatku a
ubytovací kapacity za období leden-listopad 2019.
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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-listopad 2019.
Informace o výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města.
Od 01.01.2020 na základě přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (projednávaný
návrh) dojde ke zvýšení maximální hranice pro odměny neuvolněným členům
zastupitelstev.
Člen rady
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady
člen výboru zastupitelstva, komise rady
Neuvolněný člen zastupitelstva

Max. výše odměn od
01.01.2019 v Kč
7 897
3 948
3 290
1 974

Max. výše odměn od
01.01.2020 v Kč
8 489
4 244
3 537
2 122

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 01.11.2018 usnesením č. 17/Z1/2018–2022
stanovilo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši měsíčních
odměn neuvolněných členů zastupitelstva pro celé volební období takto:
člen rady - 2.500 Kč
předseda komise rady, výboru zastupitelstva - 1.500 Kč
člen komise rady, výboru zastupitelstva - 1.200 Kč
neuvolněný člen zastupitelstva - 900 Kč
Závěr: rada města bere na vědomí informaci o výši odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva města od 01.01.2020 a nebude doporučovat změnu měsíčních odměn
zastupitelstvu města z důvodu schválení měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva usnesením č. 17/Z1/2018-2022 pro celé volební období.
Závěr zastupitelstva města: zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výši odměn za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města od 01.01.2020.

19. Prodej pozemku parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXX o odkoupení pozemku parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov za účelem
výsadby ovocných stromů.
Stanovisko osadního výboru:
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osadní výbor Řetechov nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1591/6 XXX. Součástí
pozemku je obecní komunikace ve směru na Pradliska. Prodejem uvedeného pozemku by
byl znemožněn příjezd na pozemky sousedních vlastníků.
Usnesení 277/R16/2019 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat pozemek parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov o výměře 1.048 m2.
Usnesení 144/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodej pozemku parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov o výměře 1.048 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

20. Prodej části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXX o odkoupení části pozemku parc. č. 446/39 k. ú. Luhačovice o
výměře cca 60 m2. Jsou majitelé sousedního pozemku p. č. 446/84 a pozemek potřebují pro
narovnání hranice jejich pozemku s ostatními obyvateli v této ulici.
Usnesení 288/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 XXX a
XXX za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 145/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 XXX a XXX za
cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
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Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

21. Nabytí části pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludkovice – silnice do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice o výměře cca
700 m2 z majetku XXX. Jedná se o pozemek, na kterém je silnice od "hrušky" směrem ke
křižovatce na Ludkovice.
Usnesení 289/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludkovice o výměře
cca 700 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
S. Duháň
Řeší se cesty s krajem?
Ing. Ležák
Kraj požaduje, aby byly komunikace v dobrém stavu a aby byly majetkově vypořádány.
Usnesení 146/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludkovice o výměře cca
700 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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22. Nabytí části pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludkovice – silnice do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 1267 k. ú. Ludkovice o výměře cca 260 m2 z
majetku XXX. Jedná se o pozemek, na kterém je silnice od "hrušky" směrem ke křižovatce
na Ludkovice.
Usnesení 290/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludkovice o výměře
cca 260 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 147/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludkovice o výměře cca 260
m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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23. Nabytí pozemku parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí pozemku parc. č. 2152/17 k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z majetku XXX.
Jedná se o pozemek, na kterém je komunikace v místní části Řetechov.
Usnesení 291/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov o výměře 99
m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 148/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z
majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

24. Nabytí pozemku parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
Ing. Blahová
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Projednání nabytí pozemku parc. č. 2152/8 k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z majetku XXX.
Jedná se o pozemek, na kterém je komunikace v místní části Řetechov.
Usnesení 292/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
chválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov o výměře 99 m2
z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 149/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z
majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

25. Nabytí části pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku
města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 2152/19 k. ú. Řetechov o výměře cca 420 m2 z
majetku XXX. Jedná se o pozemek, na kterém je komunikace v místní části Řetechov.
Usnesení 293/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov o výměře
cca 420 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 150/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov o výměře cca 420
m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

23

26. Nabytí části pozemku parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 v k. ú. Řetechov –
komunikace do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí částí pozemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 k. ú. Řetechov o celkové
výměře cca 710 m2 z majetku XXX. Jedná se o pozemky, na kterých je komunikace v místní
části Řetechov.
Usnesení 294/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 v k. ú.
Řetechov o celkové výměře cca 710 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení 151/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 v k. ú. Řetechov o
celkové výměře cca 710 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s
převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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27. Nabytí části pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku
města
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 1184 k. ú. Řetechov o výměře cca 35 m2 z majetku
XXX, na kterém je komunikace v místní části Řetechov.
Usnesení 295/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řetechov o výměře
cca 35 m2 z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 152/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řetechov o výměře cca 35 m2
z majetku XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

28. Směna pozemků v k. ú. Řetechov
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Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 2152/12 a 1163/2 k. ú. Řetechov o celkové výměře
cca 280 m2 z majetku XXX, na kterém je komunikace v místní části Řetechov. XXX navrhuje
směnu za část pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 140 m2, který je před jeho domem č.
p. 14.
Usnesení 296/R17/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řetechov o výměře
cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12 a 1163/2 v k. ú. Řetechov o celkové výměře
cca 280 m2 z majetku XXX za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných
pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.
Usnesení 153/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 140 m2
za části pozemků parc. č. 2152/12 a 1163/2 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 280 m2 z
majetku XXX za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za
100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

29. Nabytí pozemků – komunikace ul. Krátká a Uherskobrodská do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí pozemků parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. č. 379/26 o výměře 96
m2 a parc. č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. Luhačovice z majetku XXX a XXX. Jedná se
o pozemky, na kterých je komunikace v ulici Krátká a chodník v ulici Uherskobrodská.
Usnesení 301/R18/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. č. 379/26
o výměře 96 m2 a parc. č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. Luhačovice z majetku XXX a
XXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 154/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
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nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. č. 379/26 o
výměře 96 m2 a parc. č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. Luhačovice z majetku XXX a XXX
za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

30. Nabytí pozemku – komunikace ul. L. Janáčka do majetku města
Ing. Blahová
Projednání nabytí pozemku parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku
Augustiniánského domu, s. r. o., A. Vaclavíka 241, Luhačovice. Jedná se o pozemek, na
kterém je místní komunikace v ulici L. Janáčka.
Usnesení 302/R18/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú.
Luhačovice z majetku Augustiniánského domu, s. r. o., A. Vaclavíka 241, Luhačovice za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 155/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú. Luhačovice z
majetku Augustiniánského domu, s. r. o., A. Vaclavíka 241, Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 a
úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

27

31. Směna pozemků v k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Projednání nabytí části pozemku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov o výměře cca
40 m2 z majetku XXX, na kterém je komunikace v místní části Řetechov. XXX navrhuje
směnu za část pozemku parc. č. 1179/4 o výměře cca 70 m2, který je před jeho domem č. p.
65.
Usnesení 303/R18/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu části pozemku v majetku města parc. č. 1179/4 v k. ú. Řetechov o výměře
cca 70 m2 za část pozemku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov o výměře cca 40 m2 v majetku
XXX za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za 100
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.
Usnesení 156/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
směnu části pozemku v majetku města parc. č. 1179/4 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2
za část pozemku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov o výměře cca 40 m2 v majetku XXX za
podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem rovným dílem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

32. Nabytí části pozemku parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17 a
2152/10 v k. ú. Řetechov – komunikace do majetku města
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Ing. Blahová
Projednání nabytí částí pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17
a 2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2 z majetku DATO-FOREST s. r. o.,
Luhačovická 618, Bojkovice. Jedná se o pozemky, na kterých je komunikace v místní části
Řetechov.
Usnesení 323/R20/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7,
2152/9, 2153/17 a 2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2 z majetku DATOFOREST s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení 157/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9,
2153/17 a 2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2 z majetku DATO-FOREST
s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s
převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

33. Prodej části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXX o odkoupení části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno o
výměře cca 100 m2. Jedná se o část pozemku, který má oplocený k domu č. p. 46 a takto jej
již nabyla.
Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Usnesení 324/R20/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 100 m2 XXX za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 158/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
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prodej části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 100 m2 XXX za cenu 100
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

34. Nabytí částí pozemků p. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a p. č. 1455/1
v k. ú. Kladná Žilín
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města bezúplatně nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č.
1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a parc. č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové
výměře cca 700 m2 z majetku XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX, na kterých se nachází
komunikace v místní části Kladná Žilín.
Tato komunikace slouží jako příjezdová cesta k domům č. p. 107, č. p. 108, č. p. 109, č. p.
110, č. p. 111 a č. p. 112.
Usnesení 356/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatně nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445,
1446, st. 162 a parc. č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 700 m2 za
podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.
Ing. Plášek
Jak to bude s údržbou?
Ing. Ležák
Komunikace nebude zařazena do plánu zimní údržby?
Ing. Plášek
Bude to zahrnuto i do smlouvy?
Ing. Ležák
Rozhoduje zde plán údržby.
Usnesení 159/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
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bezúplatně nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445,
1446, st. 162 a parc. č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 700 m2 za
podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

35. Nabytí částí pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 v k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města nabýt úplatným převodem části pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 o
celkové výměře cca 30 m2 v k. ú. Řetechov z majetku firmy AVONER s. r. o., Řetechov 70.
Usnesení 358/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
nabýt úplatným převodem části pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 o celkové výměře cca 30 m2
v k. ú. Řetechov z majetku firmy AVONER s. r. o., Řetechov 70 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Usnesení 160/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
nabýt úplatným převodem části pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 o celkové výměře cca 30 m2
v k. ú. Řetechov z majetku firmy AVONER s. r. o., Řetechov 70 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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36. Prodej části pozemku parc. č. 2429/1, k. ú. Luhačovice – železniční přejezd
Ing. Blahová
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú.
Luhačovice, na kterém se nachází železniční přejezd. Jedná se o revokaci již schváleného
usnesení zastupitelstva města ze dne 19.09.2019 č. 115/Z6/2018-2022, předmětem kterého
bude rozšíření předmětu prodeje části pozemku na cca 120 m2 na základě žádosti Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc.
Usnesení 359/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
revokaci usnesení č. 115/Z6/2018-2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění:
zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 120 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 161/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
revokaci usnesení č. 115/Z6/2018-2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění:
zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 120 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.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch města přes tento pozemek.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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37. Likvidace majetku města
Ing. Blahová
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní
komise ze dne 25.11.2019, přílohou č. 37/I je návrh na vyřazení položek v hodnotě nad
5.000 Kč (není součástí textu). 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 362/R21/2019 - 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.
Usnesení 162/Z8/2018–2022
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: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
38. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Technickým službám, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu.
Usnesení 363/R21/2019 - 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. 31/I.
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Příloha č. 38/I – Převod majetku města k hospodaření Technickým službám
Poř. účet AU
č.

Inventární
číslo

Název

Pořizovací
cena v Kč

datum
pořízení

1.

021

0300

22490125 BUDOVA Č. P. 8 - SKLAD PRO ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

1.671.032,00

22.02.2016

2.

021

0300

22490126 BUDOVA bez Č. P. na pozemku st. 924 SKLAD PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

835.516,00

22.02.2016

5.

021

0600

22490152 Park u hasičské stanice Řetechov

155.746,00

20.11.2019

Usnesení 163/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 38/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
39. Převod majetku města k hospodaření Základní škole Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu.
Usnesení 364/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 32/I.
Usnesení 164/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 39/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Inventární
číslo
2172157
2172158
2172159
2172160
2172164
2172165
2172168
2172169
2172170
2172171
2172172
2172173
2172177
2172178
2172179

účet
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000

Název
SKRIN SATNI
SKRIN SATNI
SKRIN SIKMA L.
SKRIN SIKMA L.
SKRIN SIKMA P
SKRIN ROHOVA VYSSI
SKR. ROHOVA NIZKA
SKR. ROHOVA NIZKA
SKR. UZKA JEDNODVEROVA
KONTEJNER 4ZASUVKOVY
SKRIN DVOUDVER. PROSKLENA
SKRIN SATNI
DVEROVA VYSSI DVOUDVEROVA
DVEROVA VYSSI DVOUDVEROVA
CTVRTKRUH
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Pořizovací
cena v Kč
3 190
3 190
1 980
1 980
2 675
2 670
2 090
2 090
2 670
1 970
2 090
2 090
1 930
1 930
1 260

Datum
pořízení
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2172180
2172181
2172182
2172184
2172185
2172186
2172187

028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000
028 0000

CTVRTKRUH
CTVRTKRUH
STUL KANC. 1400 MN
KONTEJNER 4ZASUVKOVY
KONTEJNER 4ZASUVKOVY
STUL POD POCITAC P
STUL POD POCITAC P
Celkem

1 260
1 260
2 280
2 670
2 670
2 830
2 830
49 605

01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1993

40. Podání žádosti o dotaci z výzvy MŽP – Přírodní zahrady
Ing. Blahová
Výzva MŽP č. 7/2019 – Přírodní zahrady: příjem žádostí od 03.02. do 31.03.2020, dotace ve
výši max. 85 % z celkových výdajů v rozmezí 100.000–500.000 Kč, realizace projektu musí
být ukončena do 31.12.2022.
Projekt přírodní zahrady ZŠ v místě mezi hřištěm a včelínem, proměna školního pozemku na
prostor vhodný pro venkovní výuku, posílení kontaktu dětí s přírodou. Celkové výdaje by byly
380.000 Kč, z toho dotace 85 %, zřizovatel 15 %. Neuznatelné náklady jsou cca 30.00040.000 Kč za zpracování žádosti o dotaci a projekt. Žádost by zpracovala odborná
společnost ve spolupráci s MLZ v systému AIS SFŽP.
Pozn. není nezbytné žádat, ZŠ vlastní certifikát „Přírodní zahrada", protože splňuje daná
kritéria.
Usnesení 365/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva životního prostředí č. 7/2019 - Přírodní zahrady.
Ing. Plášek
Je dotace podmíněna přímo konkrétním pozemkem, nebo to může být na jiném pozemku?
Ing. Blahová
Někde v areálu.
Proběhla diskuze.
Usnesení 165/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva životního prostředí č. 7/2019 - Přírodní zahrady.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
41. Podání žádosti o dotaci – sídelní zeleň ve městě
Ing. Blahová
Aktuálně je vyhlášena výzva OP Životní prostředí zaměřená na zlepšení kvality prostředí
v sídlech s ukončením příjmu žádostí do 30.06.2020 (původní termín byl do 02.01.2020).
Výše dotace je max. 85 %. Nejzazší datum pro dokončení je 31.12.2023.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118
Záměrem je na základě zpracované studie systému sídelní zeleně žádat o dotaci na vybrané
projekty realizace (zakládání, obnova ploch a prvků sídelní zeleně), konkrétně jde o plochu u
MěDK Elektra (u vstupu do kina), plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu (po
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kruhový objezd u Penny), plochy podél Šťávnice (cca od Alfa marketu po začátek
lázeňského areálu), parčík v Polichně.
Usnesení 367/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace
sídelní zeleně Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu
z rozpočtu města Luhačovice.
Usnesení 166/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace
sídelní zeleně Luhačovice“
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
42. Podání žádosti o dotaci – parkovací systém za Alfa marketem
Ing. Blahová
Aktuálně je otevřena výzva Integrovaného regionálního operačního programu, která je
vyhlášena a administrována přes MAS Luhačovské Zálesí (v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje). Ukončení příjmu žádostí je 13.12.2019, výše dotace je 95 %. Výzva je
zaměřena na podporu terminálů a parkovacích systémů.
http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/aktualni-vyzvy-irop/
Záměrem je projekt parkovacího systému a rekonstrukce ploch parkoviště u Alfa marketu.
Usnesení 369/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Parkoviště Luhačovice – centrum“ a Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu
města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Usnesení 167/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Parkoviště Luhačovice – centrum“.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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43. Podání žádosti o dotaci – výměna nepropustných povrchů
Ing. Blahová
Aktuálně je vyhlášena výzva OP Životní prostředí zaměřená na zlepšování kvality vod a
snižování rizika povodní včetně hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
s ukončením příjmu žádostí do 13.01.2020. Výše dotace je max. 85 %. Nejzazší datum pro
dokončení je 31.12.2023.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122
Záměrem je výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a
propustné povrchy v lokalitách: komunikace za Alfa marketem a Sokolovnou, parkoviště u
lázeňských garáží (v místě stávajících ploch pro autobusy), parkoviště na ul. Družstevní
místo bývalé váhy, chodník od knihovny směrem k zámku.
Usnesení 370/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Luhačovice –
výměna nepropustných povrchů“ a Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Usnesení 168/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Luhačovice –
výměna nepropustných povrchů“.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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44. Podání žádosti o dotaci – oblast odpadů – připojení se k většímu projektu více obcí
a měst
Ing. Blahová
Do 03.02.2020 je vyhlášena výzva Operačního programu Životní prostředí týkající se
odpadů. Sdružení měst a obcí Východní Moravy společně s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy připravují společný projekt, do kterého se mohou zapojit města
a obce Zlínského kraje. Dotace je poskytována ve výši 85 %, zapojená obec nehradí náklady
na podání žádosti, výběrové řízení ani administraci projektu.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=129
Technické služby Luhačovice, p. o. navrhují pořídit nádoby na tříděný odpad, případně také
evidenční systém.
Náklady realizace činí max. 3.000.000 Kč včetně DPH.
Usnesení 371/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
připojení se k žádosti Sdružení měst a obcí Východní Moravy o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na projekt separace odpadů a Rada města Luhačovice
doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města
Luhačovice.
Usnesení 169/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
připojení se k žádosti Sdružení měst a obcí Východní Moravy o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na projekt separace odpadů.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
45. Podání žádosti o dotaci – výměna zdroje tepla v budově ZŠ II Školní č. p. 811
Ing. Blahová
Aktuálně je vyhlášena výzva OP Životní prostředí zaměřená na snížení energetické
náročnosti veřejných budov, s ukončením příjmu žádostí do 03.02.2020. Výše dotace je max.
35–50 % v závislosti na obsahu žádosti a výši úspor energie, předpoklad pro náš projekt je
40 %.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124
Záměrem je rekonstrukce kotelny v budově bývalých jeslí (Školní č. p. 811), která se v roce
2020 má rekonstruovat pro potřeby DDM, družiny ZŠ a SOŠ.
Zpracování projektové studie, rozpočtu, energetického posudku a prováděcí projektové
dokumentace – cca 220 tis. Kč vč. DPH.
Usnesení 368/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Výměna zdroje
tepla v budově Školní č. p. 811 Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Usnesení 170/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Výměna zdroje
tepla v budově Školní č. p. 811 Luhačovice“.
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II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
52. Různé (od 17:00 h)
XXX
Pochválení zazeleňování města, je to ekologické, mírně chybí obecná komunikace mezi
městem a občany, ze strany města snaha je, ale od občanů nejde vidět ohlas. Je potřeba
posílit soudržnost. Nešťastné je rozhodnutí o prostoru kolem Elektry, dalo by se vymyslet
ještě něco lepšího.
Ing. Ležák
Snažíme se s občany komunikovat, posunuli jsme i začátek zasedání zastupitelstva města
na 15:00 hodin. Uskutečňují se veřejná setkání, která budou pokračovat. Pravidelně se
setkáváme s osadními výbory. Potkáváme se na kulturních akcích, komunikujeme určitě více
než tomu bylo v minulosti. K prostranství kolem Elektry se vyjádřili odborníci, takto to bylo
z jejich strany navrženo. Jde především o to, aby to bylo bezpečné místo.
XXX
V rámci náměstíčka by tam mohlo být něco hezkého, dalo by se místo řešit lépe, je to
uprostřed města.
Ing. Ležák
Je zde také soukromý pozemek, jedna zídka se sundala, aby se prostor otevřel, přidala se
zeleň. Ostatní je v souladu s tím, jak Elektra funguje. O dalším postupu se můžeme bavit na
příštích veřejných debatách.
XXX
Jsou dotace, město je využívá. Chtělo by to udělat opačně, abychom měli nějaký plán a až
následně využívali dotace.
Ing. Ležák
U realizovaných akcí se nejedná o nenaplánované projekty.
Proběhla diskuze.
XXX
Lidé chodí nevkusně oděni do županů po veřejných prostranstvích u plovárny.
Ing. Ležák
Nemůžeme lidem nařídit, v čem budou chodit po ulici.
Proběhla diskuze.
XXX
Trápí mě obchvat v Luhačovicích. Doba 10 let na vybudování se mi zdá příliš dlouhá.
Ing. Ležák vysvětil důvody pro předpoklad lhůty 10 let.
XXX
Nešlo by vymyslet odhlučnění ulice Veselého?
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Ing. Ležák
Nejde pouze o ulici Veselého, Luhačovice jsou tímto postižené celé, a proto se snažíme o
komplexní řešení v podobě obchvatu.
Proběhla diskuze.
XXX
Je potřeba řešit kvalitu ovzduší v Luhačovicích. Existují dotace z Operačního programu
Životní prostředí, jejichž prostřednictvím by získaly Luhačovice monitoring ovzduší.
Proběhla diskuze.
XXX
Je potřeba řešit letecký provoz nad Luhačovicemi a činnost aeroklubu. Dříve existovala
bezletová zóna. Provoz aeroklubu nad Horním dvorem – letadla jsou malá, největší hluk
vydávají při startu. Požádala jsem o znovuobnovení bezletové zóny nad Luhačovicemi.
Stejný problém řeší také Karlovy Vary, kde omezují časově a prostorově provoz letů.
Ing. Ležák
Spojili jsme se s aeroklubem a řešili to.
Proběhla diskuze.
XXX podpořil názor týkající se nadměrné intenzity dopravy. Dále promluvil o tom, že není
vhodné omezit sběrný dvůr pouze pro občany s trvalým pobytem.
Ing. Ležák
Omezení na občany s trvalým pobytem je z důvodu neúnosného nárůstu nákladů. Náklady,
které rostou nejsou způsobeny občany s trvalým bydlištěm, a naopak na nich leží tíže
poplatků, které oproti občanům bez trvalého bydliště platí vyšší.
Proběhla diskuze.
V 17:48 h vyhlásil Ing. Ležák přestávku, jednání bylo zahájeno v 18:00 h v počtu 21 členů.
46. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2019 o nakládání s odpady
Ing. Ležák
Na základě změny právní úpravy (vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu,
účinné od 01.01.2020) a metodického stanoviska Ministerstva vnitra, odboru dozoru a
kontroly, oddělení dozoru Zlín, byla provedena aktualizace této vyhlášky. Změna se
konkrétně dotkla čl. 2 a čl. 3 naší vyhlášky, kam byly doplněny jedlé tuky a oleje jako nová
položka povinně tříděného odpadu (§ 2 odst. 7 vyhlášky MŽP – povinnost obce zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků). S tím souviselo doplnění,
v jakých sběrných nádobách a kde se tento druh odpadu ukládá.
Na základě věcných změn, které byly v oblasti nakládání s odpady na území Luhačovic již
zavedeny, jakož i na základě nutnosti reagovat na narůstající objem odpadu ukládaného na
sběrném dvoře, byla původní vyhláška doplněna o:
- novou položku tříděného odpadu – textil,
- nové typy nádob k ukládání tříděného odpadu (typizované nádoby označené příslušným
nápisem),
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- ustanovení týkající se možnosti objednat přistavení a odvezení kontejneru k odložení
stavebního odpadu – místo Technických služeb Luhačovice, p. o. obecně uvedeno
„oprávněné osoby“ (čl. 7),
- ustanovení týkající se druhého sběrného dvora (v příloze č. 1 této vyhlášky).
Příloha č. 46/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2019 o nakládání
s odpady (není součástí textu).
Usnesení 374/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
s účinností od 01.01.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2019 o
nakládání s odpady ve znění přílohy č. 44/I.
Usnesení 171/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2019
o nakládání s odpady ve znění přílohy č. 46/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
47. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Ing. Ležák
Nové vyhlášky byly zpracované z důvodu změny právní úpravy, tj. z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předcházející obecně závazná vyhláška
města Luhačovice č. 4/2018, o místních poplatcích, bude těmito vyhláškami
nahrazena s předpokladem nabytí účinnosti nových vyhlášek od 01.01.2020.
Pro zjednodušení pohledu na změny jsou níže zvlášť uvedeny některé významnější změny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích a zvlášť jsou uvedeny některé věcné
změny z původního textu OZV. Níže nepopisujeme všechny změny vyvolané změnou
právního předpisu ani všechny změny věcné. Samotné rozdělení do jednotlivých vyhlášek
odpovídajících vzorům zveřejněným na příslušných webových stránkách MV nám bylo
doporučeno v pátek (06.12.) Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra se sídlem ve Zlíně z důvodu nedostatku času ke zpracování předběžného právního
posouzení k návrhu OZV města Luhačovice č. 4/2019, o místních poplatcích (původně
v programu jednání ZML tento název OZV).
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění obsaženy tyto úpravy související s novelou
zákona o místních poplatcích:
1. poplatková povinnost, pokud byla dříve spojená s trvalým pobytem osob na území
města Luhačovice, bude pojmově vázaná na osoby tzv. přihlášené ve městě
Luhačovice, případně naopak – na osoby ve městě nepřihlášené je vazba u poplatku
z pobytu. Přihlášenými osobami jsou pak vedle osob s trvalým pobytem
v Luhačovicích také i cizinci ve městě přihlášení k místnímu pobytu podle zvláštních
právních předpisů (definuje § 16c z.č. 565/1990 Sb.);
2. poplatek ze psů – základní sazba byla doplněna v případě osob starších 65 let o
horní hranici poplatku 200 Kč za kalendářní rok a prvního psa, s tím, že je možné u
druhého a dalšího psa tuto sazbu zvýšit až o 50 %, takže budeme mít 300 Kč. Dále u
poplatku ze psů se změnila zákonná definice osob, které jsou od placení tohoto
poplatku osvobozeny;
3. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jsou
nahrazené jedním poplatkem, a to poplatkem z pobytu, v maximální výši dle
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zákonného znění 21 Kč pro rok 2020 (v dalším roce by mohla maximální výše
poplatku být až 50 Kč). Z této změny plyne i nová úprava osvobození od poplatku
z pobytu a evidenční povinnosti. Co se týče osvobození, podstatnou změnu
s finančním dopadem přinese osvobození osob, kterým je zcela hrazena lázeňská
léčebně rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění;
4. u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze vstupného novela
v rámci osvobození od placení tohoto poplatku upřesnila, že osvobození u akcí,
pořádaných na veřejném prostranství, bude možné pouze tehdy, pokud celý výtěžek
z těchto akcí bude odvedený na charitativní a veřejně prospěšné účely, podobně u
poplatku ze vstupného se tento poplatek nebude platit, pokud celý výtěžek z akcí
bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely;
5. obecně byly novelizovány možnosti obcí, co do tvorby obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků. Změny se dotkly částečně povinných náležitostí
vyhlášek (vypadla úprava vzniku a zániku poplatkové povinnosti) a částečně i
nepovinných náležitostí (co obce mohou, ale nemusí v OZV upravit) – obojí je podle
nového § 14 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, úč. od 01.01.2020.
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění tyto věcné změny:
1. výše poplatku z pobytu je daná v maximální výši 21 Kč za každý započatý den pobytu
s výjimkou prvního dne, což je pro kalendářní rok 2020 stejná výše jako v zákoně
(dříve byl 15 Kč lázeňský poplatek + 6 Kč ubytovací poplatek);
2. výše poplatku za odpad se nemění, změnily se jako každý rok skutečné náklady na
sběr netříděného odpadu, tím i výše skutečných nákladů připadajících na jednoho
poplatníka. V OZV č. 4/2019 čl. 4 odst.2 tak je uvedena výše skutečných nákladů na
sběr netříděného odpadu (viz příloha a samostatný bod programu jednání ZML). Nyní
rada města doporučila stejnou částku poplatku jako v loňském roce, u písmene a)
v odstavci 1 čl. 4 tedy zůstává 0 Kč, u písmene b) zůstává 650 Kč a celkově poplatek
zůstává ve výši 650 Kč ročně.
3. co se týče splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství, v článku, kde je
upravena možnost čtvrtletních splátek, byla navýšena částka z 10.000 Kč na 20.000
Kč.
Příloha č. 47/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (není součástí textu).
Usnesení 373/R21/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
s účinností od 01.01.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2019 o
místních poplatcích ve znění přílohy č. 44/I.
Ing. Plášek se dotázal na svoz odpadu pro podnikatelské subjekty.
Ing. Ležák
Musí to být řešeno smlouvou.
Proběhla diskuze.
Usnesení 172/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 vydání Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 47/I.
Hlasování Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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48. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Ležák
Nové vyhlášky byly zpracované z důvodu změny právní úpravy, tj. z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předcházející obecně závazná vyhláška
města Luhačovice č. 4/2018, o místních poplatcích, bude těmito vyhláškami
nahrazena s předpokladem nabytí účinnosti nových vyhlášek od 01.01.2020.
Pro zjednodušení pohledu na změny jsou níže zvlášť uvedeny některé významnější změny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích a zvlášť jsou uvedeny některé věcné
změny z původního textu OZV. Níže nepopisujeme všechny změny vyvolané změnou
právního předpisu ani všechny změny věcné. Samotné rozdělení do jednotlivých vyhlášek
odpovídajících vzorům zveřejněným na příslušných webových stránkách MV nám bylo
doručeno v pátek (06.12.) Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra se
sídlem ve Zlíně z důvodu nedostatku času ke zpracování předběžného právního posouzení
k návrhu OZV města Luhačovice č. 4/2019, o místních poplatcích (původně v programu
jednání ZML tento název OZV).
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění obsaženy tyto úpravy související s novelou
zákona o místních poplatcích:
6. poplatková povinnost, pokud byla dříve spojená s trvalým pobytem osob na území
města Luhačovice, bude pojmově vázaná na osoby tzv. přihlášené ve městě
Luhačovice, případně naopak – na osoby ve městě nepřihlášené je vazba u poplatku
z pobytu. Přihlášenými osobami jsou pak vedle osob s trvalým pobytem
v Luhačovicích také i cizinci ve městě přihlášení k místnímu pobytu podle zvláštních
právních předpisů (definuje § 16c z.č. 565/1990 Sb.);
7. poplatek ze psů – základní sazba byla doplněna v případě osob starších 65 let o
horní hranici poplatku 200 Kč za kalendářní rok a prvního psa, s tím, že je možné u
druhého a dalšího psa tuto sazbu zvýšit až o 50 %, takže budeme mít 300 Kč. Dále u
poplatku ze psů se změnila zákonná definice osob, které jsou od placení tohoto
poplatku osvobozeny;
8. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jsou
nahrazené jedním poplatkem, a to poplatkem z pobytu, v maximální výši dle
zákonného znění 21 Kč pro rok 2020 (v dalším roce by mohla maximální výše
poplatku být až 50 Kč). Z této změny plyne i nová úprava osvobození od poplatku
z pobytu a evidenční povinnosti. Co se týče osvobození, podstatnou změnu
s finančním dopadem přinese osvobození osob, kterým je zcela hrazena lázeňská
léčebně rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění;
9. u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze vstupného novela
v rámci osvobození od placení tohoto poplatku upřesnila, že osvobození u akcí,
pořádaných na veřejném prostranství, bude možné pouze tehdy, pokud celý výtěžek
z těchto akcí bude odvedený na charitativní a veřejně prospěšné účely, podobně u
poplatku ze vstupného se tento poplatek nebude platit, pokud celý výtěžek z akcí
bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely;
10. obecně byly novelizovány možnosti obcí, co do tvorby obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků. Změny se dotkly částečně povinných náležitostí
vyhlášek (vypadla úprava vzniku a zániku poplatkové povinnosti) a částečně i
nepovinných náležitostí (co obce mohou, ale nemusí v OZV upravit) – obojí je podle
nového § 14 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, úč. od 01.01.2020.
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění tyto věcné změny:
4. výše poplatku z pobytu je daná v maximální výši 21 Kč za každý započatý den pobytu
s výjimkou prvního dne, což je pro kalendářní rok 2020 stejná výše jako v zákoně
(dříve byl 15 Kč lázeňský poplatek + 6 Kč ubytovací poplatek);
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5. výše poplatku za odpad se nemění, změnily se jako každý rok skutečné náklady na
sběr netříděného odpadu, tím i výše skutečných nákladů připadajících na jednoho
poplatníka. V OZV č. 4/2019 čl. 4 odst.2 tak je uvedena výše skutečných nákladů na
sběr netříděného odpadu (viz příloha a samostatný bod programu jednání ZML). Nyní
rada města doporučila stejnou částku poplatku jako v loňském roce, u písmene a)
v odstavci 1 čl. 4 tedy zůstává 0 Kč, u písmene b) zůstává 650 Kč a celkově poplatek
zůstává ve výši 650 Kč ročně.
6. co se týče splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství, v článku, kde je
upravena možnost čtvrtletních splátek, byla navýšena částka z 10.000 Kč na 20.000
Kč.
Příloha č. 48/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2019, o místním poplatku
ze psů (není součástí textu).
Usnesení 173/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 vydání Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 5/2019, o
místním poplatku ze psů ve znění přílohy 48/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
49. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 6/2019, o místním poplatku z
pobytu
Ing. Ležák
Nové vyhlášky byly zpracované z důvodu změny právní úpravy, tj. z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předcházející obecně závazná vyhláška
města Luhačovice č. 4/2018, o místních poplatcích, bude těmito vyhláškami
nahrazena s předpokladem nabytí účinnosti nových vyhlášek od 01.01.2020.
Pro zjednodušení pohledu na změny jsou níže zvlášť uvedeny některé významnější změny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích a zvlášť jsou uvedeny některé věcné
změny z původního textu OZV. Níže nepopisujeme všechny změny vyvolané změnou
právního předpisu ani všechny změny věcné. Samotné rozdělení do jednotlivých vyhlášek
odpovídajících vzorům zveřejněným na příslušných webových stránkách MV nám bylo
doporučeno v pátek (06.12.) Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra se sídlem ve Zlíně z důvodu nedostatku času ke zpracování předběžného právního
posouzení k návrhu OZV města Luhačovice č. 4/2019, o místních poplatcích (původně
v programu jednání ZML tento název OZV).
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění obsaženy tyto úpravy související s novelou
zákona o místních poplatcích:
11. poplatková povinnost, pokud byla dříve spojená s trvalým pobytem osob na území
města Luhačovice, bude pojmově vázaná na osoby tzv. přihlášené ve městě
Luhačovice, případně naopak – na osoby ve městě nepřihlášené je vazba u poplatku
z pobytu. Přihlášenými osobami jsou pak vedle osob s trvalým pobytem
v Luhačovicích také i cizinci ve městě přihlášení k místnímu pobytu podle zvláštních
právních předpisů (definuje § 16c z.č. 565/1990 Sb.);
12. poplatek ze psů – základní sazba byla doplněna v případě osob starších 65 let o
horní hranici poplatku 200 Kč za kalendářní rok a prvního psa, s tím, že je možné u
druhého a dalšího psa tuto sazbu zvýšit až o 50 %, takže budeme mít 300 Kč. Dále u
poplatku ze psů se změnila zákonná definice osob, které jsou od placení tohoto
poplatku osvobozeny;
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13. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jsou
nahrazené jedním poplatkem, a to poplatkem z pobytu, v maximální výši dle
zákonného znění 21 Kč pro rok 2020 (v dalším roce by mohla maximální výše
poplatku být až 50 Kč). Z této změny plyne i nová úprava osvobození od poplatku
z pobytu a evidenční povinnosti. Co se týče osvobození, podstatnou změnu
s finančním dopadem přinese osvobození osob, kterým je zcela hrazena lázeňská
léčebně rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění;
14. u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze vstupného novela
v rámci osvobození od placení tohoto poplatku upřesnila, že osvobození u akcí,
pořádaných na veřejném prostranství, bude možné pouze tehdy, pokud celý výtěžek
z těchto akcí bude odvedený na charitativní a veřejně prospěšné účely, podobně u
poplatku ze vstupného se tento poplatek nebude platit, pokud celý výtěžek z akcí
bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely;
15. obecně byly novelizovány možnosti obcí, co do tvorby obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků. Změny se dotkly částečně povinných náležitostí
vyhlášek (vypadla úprava vzniku a zániku poplatkové povinnosti) a částečně i
nepovinných náležitostí (co obce mohou, ale nemusí v OZV upravit) – obojí je podle
nového § 14 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, úč. od 01.01.2020.
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění tyto věcné změny:
7. výše poplatku z pobytu je daná v maximální výši 21 Kč za každý započatý den pobytu
s výjimkou prvního dne, což je pro kalendářní rok 2020 stejná výše jako v zákoně
(dříve byl 15 Kč lázeňský poplatek + 6 Kč ubytovací poplatek);
8. výše poplatku za odpad se nemění, změnily se jako každý rok skutečné náklady na
sběr netříděného odpadu, tím i výše skutečných nákladů připadajících na jednoho
poplatníka. V OZV č. 4/2019 čl. 4 odst.2 tak je uvedena výše skutečných nákladů na
sběr netříděného odpadu (viz příloha a samostatný bod programu jednání ZML). Nyní
rada města doporučila stejnou částku poplatku jako v loňském roce, u písmene a)
v odstavci 1 čl. 4 tedy zůstává 0 Kč, u písmene b) zůstává 650 Kč a celkově poplatek
zůstává ve výši 650 Kč ročně.
9. co se týče splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství, v článku, kde je
upravena možnost čtvrtletních splátek, byla navýšena částka z 10.000 Kč na 20.000
Kč.
Příloha č. 49/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 6/2019, o místním poplatku
z pobytu (není součástí textu).
Usnesení 174/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 vydání Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 6/2019, o
místním poplatku z pobytu ve znění přílohy č. 49/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
50. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Ing. Ležák
Nové vyhlášky byly zpracované z důvodu změny právní úpravy, tj. z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předcházející obecně závazná vyhláška
města Luhačovice č. 4/2018, o místních poplatcích, bude těmito vyhláškami
nahrazena s předpokladem nabytí účinnosti nových vyhlášek od 01.01.2020.
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Pro zjednodušení pohledu na změny jsou níže zvlášť uvedeny některé významnější změny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích a zvlášť jsou uvedeny některé věcné
změny z původního textu OZV. Níže nepopisujeme všechny změny vyvolané změnou
právního předpisu ani všechny změny věcné. Samotné rozdělení do jednotlivých vyhlášek
odpovídajících vzorům zveřejněným na příslušných webových stránkách MV nám bylo
doporučeno v pátek (06.12.) Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra se sídlem ve Zlíně z důvodu nedostatku času ke zpracování předběžného právního
posouzení k návrhu OZV města Luhačovice č. 4/2019, o místních poplatcích (původně
v programu jednání ZML tento název OZV).
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění obsaženy tyto úpravy související s novelou
zákona o místních poplatcích:
16. poplatková povinnost, pokud byla dříve spojená s trvalým pobytem osob na území
města Luhačovice, bude pojmově vázaná na osoby tzv. přihlášené ve městě
Luhačovice, případně naopak – na osoby ve městě nepřihlášené je vazba u poplatku
z pobytu. Přihlášenými osobami jsou pak vedle osob s trvalým pobytem
v Luhačovicích také i cizinci ve městě přihlášení k místnímu pobytu podle zvláštních
právních předpisů (definuje § 16c z.č. 565/1990 Sb.);
17. poplatek ze psů – základní sazba byla doplněna v případě osob starších 65 let o
horní hranici poplatku 200 Kč za kalendářní rok a prvního psa, s tím, že je možné u
druhého a dalšího psa tuto sazbu zvýšit až o 50 %, takže budeme mít 300 Kč. Dále u
poplatku ze psů se změnila zákonná definice osob, které jsou od placení tohoto
poplatku osvobozeny;
18. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jsou
nahrazené jedním poplatkem, a to poplatkem z pobytu, v maximální výši dle
zákonného znění 21 Kč pro rok 2020 (v dalším roce by mohla maximální výše
poplatku být až 50 Kč). Z této změny plyne i nová úprava osvobození od poplatku
z pobytu a evidenční povinnosti. Co se týče osvobození, podstatnou změnu
s finančním dopadem přinese osvobození osob, kterým je zcela hrazena lázeňská
léčebně rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění;
19. u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze vstupného novela
v rámci osvobození od placení tohoto poplatku upřesnila, že osvobození u akcí,
pořádaných na veřejném prostranství, bude možné pouze tehdy, pokud celý výtěžek
z těchto akcí bude odvedený na charitativní a veřejně prospěšné účely, podobně u
poplatku ze vstupného se tento poplatek nebude platit, pokud celý výtěžek z akcí
bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely;
20. obecně byly novelizovány možnosti obcí, co do tvorby obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků. Změny se dotkly částečně povinných náležitostí
vyhlášek (vypadla úprava vzniku a zániku poplatkové povinnosti) a částečně i
nepovinných náležitostí (co obce mohou, ale nemusí v OZV upravit) – obojí je podle
nového § 14 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, úč. od 01.01.2020.
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění tyto věcné změny:
10. výše poplatku z pobytu je daná v maximální výši 21 Kč za každý započatý den pobytu
s výjimkou prvního dne, což je pro kalendářní rok 2020 stejná výše jako v zákoně
(dříve byl 15 Kč lázeňský poplatek + 6 Kč ubytovací poplatek);
11. výše poplatku za odpad se nemění, změnily se jako každý rok skutečné náklady na
sběr netříděného odpadu, tím i výše skutečných nákladů připadajících na jednoho
poplatníka. V OZV č. 4/2019 čl. 4 odst.2 tak je uvedena výše skutečných nákladů na
sběr netříděného odpadu (viz příloha a samostatný bod programu jednání ZML). Nyní
rada města doporučila stejnou částku poplatku jako v loňském roce, u písmene a)
v odstavci 1 čl. 4 tedy zůstává 0 Kč, u písmene b) zůstává 650 Kč a celkově poplatek
zůstává ve výši 650 Kč ročně.
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12. co se týče splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství, v článku, kde je
upravena možnost čtvrtletních splátek, byla navýšena částka z 10.000 Kč na 20.000
Kč.
Příloha č. 50/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 7/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství (není součástí textu).
Usnesení 175/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 vydání Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 7/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění přílohy 50/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
51. Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 8/2019, o místním poplatku ze
vstupného
Ing. Ležák
Nové vyhlášky byly zpracované z důvodu změny právní úpravy, tj. z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předcházející obecně závazná vyhláška
města Luhačovice č. 4/2018, o místních poplatcích, bude těmito vyhláškami
nahrazena s předpokladem nabytí účinnosti nových vyhlášek od 01.01.2020.
Pro zjednodušení pohledu na změny jsou níže zvlášť uvedeny některé významnější změny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích a zvlášť jsou uvedeny některé věcné
změny z původního textu OZV. Níže nepopisujeme všechny změny vyvolané změnou
právního předpisu ani všechny změny věcné. Samotné rozdělení do jednotlivých vyhlášek
odpovídajících vzorům zveřejněným na příslušných webových stránkách MV nám bylo
doporučeno v pátek (06.12.) Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra se sídlem ve Zlíně z důvodu nedostatku času ke zpracování předběžného právního
posouzení k návrhu OZV města Luhačovice č. 4/2019, o místních poplatcích (původně
v programu jednání ZML tento název OZV).
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění obsaženy tyto úpravy související s novelou
zákona o místních poplatcích:
21. poplatková povinnost, pokud byla dříve spojená s trvalým pobytem osob na území
města Luhačovice, bude pojmově vázaná na osoby tzv. přihlášené ve městě
Luhačovice, případně naopak – na osoby ve městě nepřihlášené je vazba u poplatku
z pobytu. Přihlášenými osobami jsou pak vedle osob s trvalým pobytem
v Luhačovicích také i cizinci ve městě přihlášení k místnímu pobytu podle zvláštních
právních předpisů (definuje § 16c z.č. 565/1990 Sb.);
22. poplatek ze psů – základní sazba byla doplněna v případě osob starších 65 let o
horní hranici poplatku 200 Kč za kalendářní rok a prvního psa, s tím, že je možné u
druhého a dalšího psa tuto sazbu zvýšit až o 50 %, takže budeme mít 300 Kč. Dále u
poplatku ze psů se změnila zákonná definice osob, které jsou od placení tohoto
poplatku osvobozeny;
23. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jsou
nahrazené jedním poplatkem, a to poplatkem z pobytu, v maximální výši dle
zákonného znění 21 Kč pro rok 2020 (v dalším roce by mohla maximální výše
poplatku být až 50 Kč). Z této změny plyne i nová úprava osvobození od poplatku
z pobytu a evidenční povinnosti. Co se týče osvobození, podstatnou změnu
s finančním dopadem přinese osvobození osob, kterým je zcela hrazena lázeňská
léčebně rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění;

47

24. u poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku ze vstupného novela
v rámci osvobození od placení tohoto poplatku upřesnila, že osvobození u akcí,
pořádaných na veřejném prostranství, bude možné pouze tehdy, pokud celý výtěžek
z těchto akcí bude odvedený na charitativní a veřejně prospěšné účely, podobně u
poplatku ze vstupného se tento poplatek nebude platit, pokud celý výtěžek z akcí
bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely;
25. obecně byly novelizovány možnosti obcí, co do tvorby obecně závazných vyhlášek
týkajících se místních poplatků. Změny se dotkly částečně povinných náležitostí
vyhlášek (vypadla úprava vzniku a zániku poplatkové povinnosti) a částečně i
nepovinných náležitostí (co obce mohou, ale nemusí v OZV upravit) – obojí je podle
nového § 14 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, úč. od 01.01.2020.
Ve vyhláškách jsou proti předcházejícímu znění tyto věcné změny:
13. výše poplatku z pobytu je daná v maximální výši 21 Kč za každý započatý den pobytu
s výjimkou prvního dne, což je pro kalendářní rok 2020 stejná výše jako v zákoně
(dříve byl 15 Kč lázeňský poplatek + 6 Kč ubytovací poplatek);
14. výše poplatku za odpad se nemění, změnily se jako každý rok skutečné náklady na
sběr netříděného odpadu, tím i výše skutečných nákladů připadajících na jednoho
poplatníka. V OZV č. 4/2019 čl. 4 odst.2 tak je uvedena výše skutečných nákladů na
sběr netříděného odpadu (viz příloha a samostatný bod programu jednání ZML). Nyní
rada města doporučila stejnou částku poplatku jako v loňském roce, u písmene a)
v odstavci 1 čl. 4 tedy zůstává 0 Kč, u písmene b) zůstává 650 Kč a celkově poplatek
zůstává ve výši 650 Kč ročně.
15. co se týče splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství, v článku, kde je
upravena možnost čtvrtletních splátek, byla navýšena částka z 10.000 Kč na 20.000
Kč.
Příloha č. 51/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 8/2019, o místním poplatku
ze vstupného (není součástí textu).
Usnesení 176/Z8/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2020 vydání Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice č. 8/2019, o
místním poplatku ze vstupného ve znění přílohy č. 51/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
R. Kop
Poplatky z ubytování – budou platit i senioři a společnosti?
Ing. Ležák
Osvobozeni jsou mladší 18 let, ZTP, záchranné složky, …
R. Kop
Budou nadále bločky na vybírání?
Ing. Ehrenbergerová
Už nemusí být, téměř nikdo si je nebere.
Proběhla diskuze.
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53. Informace ke zprávám z rady města
Ing. Marian Ležák informoval o přijatých usneseních z 15., 16., 17., 18., 18., 19. a 20. schůze
rady města.
Ing. Plášek se dotázal na 20. schůzi rady města, bod 31. Informace starosty a místostarosty:
Ing. Šůstek zde informoval o budově č. p. 137 a dalších opravách.
Ing. Šůstek
Začala se bourat zídka, řeší se dodláždění po hranici pozemku.
54. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor
Potkali jsme se 25.11., projednali jsme návrhy rozpočtu příspěvkových organizací a jejich
střednědobé výhledy, veškeré větší investice budou projednány na pracovním zastupitelstvu.
Dne 06.01.2020 se sejdeme za účelem projednání finančních možností v roce 2020, dále
požadavků osadních výborů, přípravě individuálních dotací
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor
Sešli jsme se 02.12.2019, kontrolovali jsme plnění usnesení zastupitelstva města, zabývali
jsme se posledním jednáním zastupitelstva města, kdy město převzalo do majetku
sokolovnu. Členové kontrolního výboru se obávají přecházení dětí na přechodu, bylo by
možné řešit zvýšení bezpečnosti. Sejdeme se na začátku února.
Ing. Plášek – stavební výbor
Zápis z říjnového setkání byl zaslán.
Mgr. Liška
Chybí zde hromadné hlasování, bylo poskytnuto pouze jednotlivé.
Ing. Plášek se omluvil, tentokrát nepsal zápis přímo on.
Dne 11.12.2019 proběhlo další setkání stavebního výboru, projednávali jsme developera
v ulici Solné, rekonstrukci hotelu Zálesí.
Ing. Ležák
Je potřeba dořešit označení a pojmenování nových ulic.
Dr. Zicha
Územní studie již byla zpracována, tak by měla být zveřejněna?
Ing. Plášek
Nejedná se o územní studii, ale studii možnosti zastavění lokality.
Proběhla diskuze.
Mgr. Pazderová
Jak to vypadá s pozemkem vedle Jiřinky?
Ing. Ležák
Nový vlastník plánuje realizaci projektu výstavby a zahájil proces potřebných povolení.
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55. Informace starosty a místostarosty
Ing. Ležák
Vyhráli jsme v soutěži „EDEN“ 1. místo, budeme přes MMR a Czechtourism propagováni
v rámci cestovního ruchu jako excelentní destinace roku, což bude mít přesah nejen na
Luhačovice, ale na celý region.
Termíny schůze zastupitelstva v prvním pololetí příštího roku – 20.02., 30.04., 25.06.
Od 15.12. bude fungovat veřejná doprava v jiném režimu.
Proběhla diskuze.
Ing. Šůstek
Rada města schválila ceník parkovného s platností od 01.01.2020.
V rámci komunitního plánování probíhají workshopy, v únoru proběhne veřejné projednání
návrhu komunitního plánu.
Proběhlo zdařilé setkání seniorů.
Na schůzi rady města bude projednána smlouva ohledně pronájmu zámku.
Rada města rozhodne o počtu poukázek na Senior taxi a případně o úpravě podmínek na
rok 2020.
Budou zaslány termíny rady a zastupitelstva města.
Ing. Ležák poděkoval za dlouholetou spolupráci veliteli městské policie – Bc. Červenkovi.
56. Interpelace
Mgr. Lebloch
Řeší se rekonstrukce odpadního potrubí v ZŠ, jsme ve spojení s vedením.
Mgr. Tomalová
Jak jsme daleko s projektovou dokumentací ZŠ II pro družinu a DDM? WC v lázních není
přístupné pro invalidy.
Ing. Šůstek
Pracuje se na ní.
Ing. Pučalík
WC je nyní zavřené.
M. Slováková
Bude se řešit zabezpečení přechodu u budovy č. p. 137?
Ing. Šůstek
Přechod je zvýrazněný, nasvícený, jsou tam signální prvky.
Proběhla diskuze.
R. Kop
Dříve byli na akce typu Otevírání zrekonstruované kolonády zváni zastupitelé, to už neplatí?
Ing. Ležák
Akce byla plně v režii Lázní Luhačovice, a. s.
R. Kolařík pozval přítomné na výstavu 100 let TJ Sokol Luhačovice v galerii Elektra.
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Ing. Plášek
Bylo by dobré uskutečnit pracovní schůzku ohledně odpadů – připravit graf, jak se nám daří
třídit komodity.
K vyhlášce ohledně parkování – řešit parkování za zdravotním střediskem.
Ulice Veselého – studie protihlukové stěny byla zpracována již dříve.
Dr. Zicha
Jak to vypadá s projektem strategie rozvoje města?
Ing. Blahová
Projekt začíná od 01.01.2020.
Dr. Zicha
Webové stránky?
Ing. Ležák
Budou úplně nové.
57. Závěr
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním
jednání a 8. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 18:49 h.

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

Ověřovatelé: Ondřej Suchánek ……………………………………….
datum podpisu: …………………………….

Ing. Martin Plášek ...……………………………………….
datum podpisu: ……………………….

Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová.……………………………….
datum vyhotovení zápisu: 20.12.2019
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