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Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

15. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 28.01.2021 

od 15:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města 
 
Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice bylo řádně svoláno starostou města 
Ing. Marianem Ležákem. 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 16 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 15:12 h. Omluveni byli Mgr. 
Pazderová, R. Kop, Bc. Malaníková a Mgr. Nesázal.  
 
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i občany. Informoval o pořizování zvukového 
záznamu celého zasedání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu, stejně jako jmenný 
seznam hlasování o jednotlivých usneseních.  
 
Vyhotovením zápisu pověřil Bc. Veroniku Vavrysovou a sčítáním hlasů Kateřinu Ozank. 
 
Ověřovateli zápisu určil Mgr. Kamila Malotu a Moniku Slovákovou. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, 
program zasedání byl schválen.  
 
2. Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí defibrilátoru 
 
Ing. Personová 
Byla doručena žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí věcného 
daru, a to jednoho kusu defibrilátoru Lifepak 1000, který bude trvale umístěn na výjezdové 
technice na požární stanici v Luhačovicích. 
  
Usnesení 383/R27/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského 
kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín na pořízení jednoho kusu defibrilátoru Lifepak 1000, který 
bude umístěn na výjezdové technice na požární stanici v Luhačovicích. 
 
Usnesení 279/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského 
kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín na pořízení jednoho kusu defibrilátoru Lifepak 1000, který 
bude umístěn na výjezdové technice na požární stanici v Luhačovicích. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
3. Individuální dotace fyzickým a právnickým osobám na rok 2021 schvalované 
zastupitelstvem města 
 
Ing. Personová 
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Dr. Zicha 
Dotace, kterou schvalovala rada (pro Spolek aktivních seniorů – žádali o 20.000 Kč), byla 
snížena na 10.000 Kč, ale vloni celou částku vraceli, protože nebylo možné nic konat, ale 
letos je naděje, že by se něco konat mohlo.  
Dr. Zicha navrhl poskytnout spolku částku 20.000 Kč. 
 
Mgr. Lebloch návrh podpořil.  
 
Ing. Šůstek vysvětlil, že jsou v současné době všechny dotace kráceny a není problém se 
k tomu později vrátit a podle skutečné činnosti dotaci navýšit. Podle vývoje situace 
projednáme návrh na toto zvýšení během roku. 
 
Proběhla diskuze.  
 
Usnesení 280/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
rozhoduje 
o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2021 dle přílohy 
č. 3/I. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní 
smlouvy, která je přílohou č. 3/II a 3/III. 
III. Zastupitelstvo města Luhačovice 
rozhoduje 
o neposkytnutí dotace pro Venture Agency s.r.o. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
Rok 2021 Částka dotace (v tis. Kč) 
Sport a tělovýchova    
Fotbalový klub Luhačovice, spolek 249 
TJ Slovan Luhačovice, spolek 291 
TJ Sokol Luhačovice, spolek 203 
Tenisový klub 2000 Luhačovice, spolek 166 
Jáchym Hanák, aerobik, FO 10 
Celkem 919 
Kultura a kulturní dědictví    
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., Festival Janáček a Luhačovice 29 
LUHOvaný Vincent - 11. ročník festivalu, spolek 32 
Spolek pro pořádání houslových kurzů, spolek 58 
Lázně Luhačovice a.s. - Kolonádní koncerty, a.s. 125 
Kulturní Luhačovice, z.s. 83 
Divadelní Luhačovice, 22. ročník, spolek 37 
Janáček Luhačovice, spolek 29 
Celkem 393 
Vzdělávání a volnočasové aktivity    
Malé Zálesí Luhačovice, spolek 75 
SDH Řetechov, pořízení hasičského praporu 40 
Celkem 115 
Sociální služby    
Charita Svaté rodiny Luhačovice, PO  450 
Sociální služby Uherské Hradiště,PO (CHB Luhačovice) 20 
Celkem 470 

Celkem individuální dotace  1897 
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4. Změna rozpočtového provizoria č. 1 
 
Ing. Personová 
 
Ing. Šůstek vysvětlil změny v rozpočtovém provizoriu.  
 
Usnesení 281/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
změnu rozpočtového provizoria č. 1 ve znění: 
Změna č. 1 rozpočtového provizoria pro rok 2021 
Rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města na rok 2021 dne 10.12.2020 se 
mění a doplňuje takto: 
Zásady rozpočtového provizoria: 
Bod. 3 
povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem 
zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů: 

Položka Název investice Částka v Kč 

6121 Výstavba na ul. Ludkovické 44.000 

6121 Lávka za Alfa Marketem 49.000 

6121 Vynětí ze zem. půdního fondu (prostor za MATEM) 155.000 
Ostatní zásady rozpočtového provizoria zůstávají beze změny.  
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
5. Prominutí dluhu na nájemném po dobu nouzového stavu – panu XXXXX – 
restaurace MěDK Elektra 
 
Ing. Blahová 
Dořešení otázky platby nájemného za prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. 
Masarykova v Luhačovicích v majetku města po dobu nouzového stavu, které užívá pan 
Zdeněk Novosád, bytem Újezda 1026, 763 26 Luhačovice a nemožnosti je provozovat.  
Roční nájemné činí 1.400.000 Kč. 
 
Usnesení 282/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
prominutí dluhu na nájemném od 01.12.2020 do 31.12.2020 ve výši 116.666 Kč panu 
XXXXX, za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. 
Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví Města Luhačovice z důvodu rozhodnutí vlády. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
6. Podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na zpracování projektové dokumentace 
cyklistické stezky Polichno – k. ú. Újezdec 
 
Ing. Blahová 
Zlínský kraj vyhlásil výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu obnovy 
venkova. Jeden z dotačních titulů je zaměřen na podporu cyklistiky. Lze žádat o 
spolufinancování výstavby cyklostezky (u projektů podpořených z národních nebo 
evropských zdrojů), další možností je samostatná dotace na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky. 
Termín podání žádosti o dotaci – 12.02.2021 (12 hodin). 
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Dotace je poskytována v rozmezí 50.000 Kč – 10.000.000 Kč s tím, že v případě projektové 
dokumentace a obce nad 5.001 obyvatel může jít max. o 40 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu. 
Předkládaný projekt se týká zpracování projektové dokumentace cyklostezky Polichno – k. ú. 
Újezdec u Luhačovic (v trase podél silnice). Celková cena - 360.000 Kč, dotace max. 
143.000 Kč. 
Informace na webu ZK: https://www.kr-zlinsky.cz/rp02-21-program-na-podporu-obnovy-
venkova-aktuality-16669.html. 
 
Dr. Zicha se dotázal na trasu přes město. Co dál se studií cyklotrasy přes město? Nešlo by 
to spojit?  
 
Proběhla diskuze.  
 
Usnesení 283/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na zpracování projektové dokumentace cyklistické 
stezky Polichno – k. ú. Újezdec. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Sokolovny 
 
Ing. Blahová 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podání žádostí o dotaci z podprogramu 
Podpora obcí s 3.001–10.000 obyvateli pro dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy, knihovny, 
multifunkční domy). Může jít o vnitřní rekonstrukci nebo modernizaci, přístavbu nebo 
přestavbu, součástí může být zateplení, výměna kotle včetně otopné soustavy. Není 
podpořeno pořízení nábytku, vybavení, HW, SW, zabezpečení atd. 
Termín podání žádosti o dotaci – 05.03.2021 (12 hodin). 
Nejzazší termín zahájení realizace akce – září 2021, nejzazší termín ukončení realizace 
akce – 31.12.2022. 
Dotace – max. 70 % uznatelných nákladů, dolní limit dotace 500 tis. Kč, horní limit dotace 
20 mil. Kč. 
Překládaný projekt se týká rekonstrukce budovy Sokolovny v Luhačovicích. 
Informace na webu MMR: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli. 
 
S. Duháň 
Jaký je odhad nákladů?  
 
Ing. Šůstek 
35 mil. se šikmou střechou, s rovnou střechou cca 40 mil. Kč. Ale je to odhad. 
 
Usnesení 284/Z15/2018–2022 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3.001–
10.000 obyvateli na projekt rekonstrukce budovy Sokolovny. 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
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dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 
8. Různé 
 
Ing. Šůstek 
17.02.2021 v 16:00 hodin proběhne prezentace cyklotrasy přes město. 
 
Ing. Šůstek požádal o zachování podkladů pro zasedání zastupitelstva na Google Disku. 
 
Ing. Žmolík příchod 15:35 h. 
 
Ing. Ležák vybídl zastupitele k zaslání jmen zájemců o zapojení do pracovních skupin při 
zpracování Programu rozvoje města Luhačovice.  
 
9. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 15. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 15:37 h. 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Mgr. Kamil Malota ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
            Monika Slováková. ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 02.02.2021 


