Zastupitelstvo města Luhačovice
ZÁPIS
14. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se konalo 10.12.2020
od 15:00 h ve velké zasedací místnosti
1. Zahájení a schválení programu 14. 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 15:13 h. Omluvena byla Mgr.
Pazderová.
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 Stanislava Duháně a JUDr. Jiřího Zichu, Ph.D.
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0,
program zasedání byl schválen.
2. Připomínky k zápisu z 12. a 13. zasedání zastupitelstva města
K zápisům z 12. a 13. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny
připomínky.
3. Kontrola plnění usnesení
Ing. Šůstek
Usnesení 233/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prominutí
nájemného za 2,5 měsíce ve výši 291.667 Kč panu XXXXX za nemožnost provozovat
prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul. Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví
města Luhačovice po dobu nouzového stavu.
Ing. Šůstek
Dodatek nájemní smlouvy byl podepsán.
Usnesení 235/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku st. pl. 97/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém je umístěn chodník a
část parkovací plochy v ulici Družstevní, za pozemek st. pl. 97/3 o výměře 82 m2 v k. ú.
Luhačovice v majetku města za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitostí
rovným dílem.
Ing. Šůstek
Je objednán geometrický plán.
Usnesení 236/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku parc. č. 1985/2 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2, na kterém je chodník
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v místní části Kladná Žilín, za část pozemku parc. č. 1974/10 v k. ú. Kladná Žilín o výměře
cca 150 m2, který je majetkem města, za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.
Ing. Šůstek
Bude realizováno po rekonstrukci chodníku.
Usnesení 237/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku parc. č. 194/7 a parc. č. 194/8 v k. ú. Řetechov o výměře cca 28 m2 pro přístavbu
objektu u hřiště za pozemek parc. č. 205/16 o výměře 25 m2 a pozemek parc. č. 205/17 o
výměře 3 m2 v k. ú. Řetechov.
Ing. Šůstek
Smlouva o budoucí směnné smlouvě byla zaslána druhé straně k podpisu.
Usnesení 238/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice neschvaluje záměr města
směnit část pozemku parc. č. 2442/8 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se
nachází chodník v ulici Solné, za část pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca 25 m2 ve
vlastnictví města.
Ing. Šůstek
Neschválení sděleno žadateli.
Usnesení 239/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku parc. č. 559/2 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Polichno ve vlastnictví XXXXX za
šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 559/2 (po ukončení stavby a
zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a
prodej části pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.200 m2 za cenu
14,272 Kč/m2.
Ing. Šůstek
Smlouva o budoucí směnné smlouvě je podepsána.
Usnesení 240/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku parc. č. 615/3 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Polichno ve vlastnictví XXXXX za
šestinásobek skutečně převáděné výměry pozemku parc. č. 615/3 (po ukončení stavby a
zaměření cyklostezky) z pozemku ve vlastnictví města parc. č. 609/2 v k. ú. Polichno a
prodej části pozemku města p. č. 609/2 v k. ú. Polichno o výměře cca 3.050 m2 za cenu
14,272 Kč/m2.
Ing. Šůstek
Smlouva o budoucí směnné smlouvě je podepsána.
Usnesení 241/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu části
pozemku parc. č. 584 a části pozemku parc. č. 906/4 o celkové výměře cca 1.000 m2 v k. ú.
Polichno ve spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX, za část pozemku města parc. č. 906/2 v k. ú.
Polichno o výměře cca 800 m2.
Ing. Šůstek
Smlouva o budoucí směnné smlouvě je podepsána.
Usnesení 246/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice neschvaluje záměr města
prodat část pozemku parc. č. 2441/11 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 35 m2.
Ing. Šůstek
Neschválení sděleno žadateli.
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Usnesení 247/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice
prodej pozemku parc. č. 320/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1.690 m2.

neschvaluje

Ing. Šůstek
Neschválení sděleno žadateli.
Usnesení 249/Z12/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje podání žádosti o
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s 3.001 – 10.000
obyvateli na projekt výstavby sportoviště na sídlišti ul. Masarykova v Luhačovicích.
Ing. Šůstek
Žádost o dotaci byla podána.
4. Prezentace aktuálního stavu zpracování Programu rozvoje města
Ing. Blahová
Město Luhačovice realizuje od 01.01.2020 dvouletý dotační projekt z Operačního programu
Zaměstnanost, jehož součástí je i zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na
období 2023–2030. Aktuální stav zpracování dokumentu a hotovou analytickou část
odprezentuje na jednání zastupitelstva Ing. Janečka, zhotovitel dokumentu. Analytická část
dokumentu (předložena v podkladech pro jednání ZM) je rozsáhlý materiál pro pracovní
skupiny, a proto neobsahuje zatím žádné závěry.
Ing. Janečka představil aktuální stav rozpracovanosti Programu rozvoje města Luhačovice.
5. Žádost Domova pro seniory Luhačovice o poskytnutí finančního daru
Ing. Ehrenbergerová
Ing. Bc. Marie Semelová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice,
žádá o poskytnutí finanční dotace na provoz tohoto zařízení viz příloha č. 5/I.
Usnesení 298/R23/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí finančního daru ve výši 29.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové
organizaci, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice na provoz tohoto zařízení.
Usnesení 252/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 29.000 Kč Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvkové
organizaci, V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice na provoz tohoto zařízení.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
6. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období 2020–2021
Ing. Ehrenbergerová
Smlouva o kontokorentním úvěru se uzavírá na jeden rok. Splatnost úvěru z roku 2020 končí
k 30.11.2020. Rovněž na další roční období 2020–2021 by bylo vhodné prodloužit tento
kontokorentní úvěr z preventivních důvodů, aby se město nedostávalo z důvodu
nerovnoměrného plnění příjmů do platební neschopnosti. Vyřeší se tím případ časového
nesouladu plnění příjmů a proplácení nutných provozních výdajů. Úroková sazba činí 1M
PRIBOR + marže 1,22 %. Dosud město nemuselo této možnosti využít.
10.11.2020 – 1 – měsíční PRIBOR 0,30
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Příloha č. 6/I – Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období
2020–2021 (není součástí textu).
Usnesení 327/R25/2020 - 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 2020–2021 s Českou spořitelnou,
a. s. viz příloha č.15/I a doporučuje zastupitelstvu města 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 2020–2021 s Českou spořitelnou, a. s.
Usnesení 253/Z14/2018–2022
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 2020–2021 s Českou spořitelnou,
a. s. viz příloha č. 6/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 2020–2021
s Českou spořitelnou, a. s.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
7. Finanční limit pro poskytování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám
v roce 2021
Ing. Ehrenbergerová
Závěr finanční komise (dále jen FK) a finančního výboru (dále jen FV) z jednání dne
16.11.2020: FV a FK doporučuje radě města předložit zastupitelstvu města ke schválení
finanční limit pro přidělování dotací v roce 2021 na základě předložených žádostí žadateli ve
výši 2.500.000 Kč.
Usnesení 328/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce
2021 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč.
Usnesení 254/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
finanční limit pro přidělování individuálních dotací fyzickým a právnickým osobám v roce
2021 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.500.000 Kč.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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Rok
2019
ID
2 751
Dary bez nar. dětí a I. tř.
145
Celkem
2 896
Limit
2 900
Nar. dětí a I. tř.
140
Celkem
3 036
Doporučený limit pro individuální dotace na rok 2021 je 2 500 tis. Kč

9/2020 UR
2 019
86
2 105
2 900
140
2 245

8. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2021
Ing. Ehrenbergerová
V návrhu rozpočtového provizoria jsou provozní výdaje ošetřeny obdobně jako v roce 2020,
kapitálové výdaje jsou doplněny podle očekávající skutečnosti plateb kapitálových výdajů
v I.Q roku 2021, do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2021.
Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2021
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2021.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2020. 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 2020 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 viz příloha č. 8/I.
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.
Usnesení 333/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2021
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2021.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2020. 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 2020 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:
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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 viz příloha č. 8/I.
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.
Usnesení 255/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Rozpočtové provizorium pro rok 2021
Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude
schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2021.
Zásady rozpočtového provizoria:
1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2020. 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 2020 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 viz příloha č. 8/I.
Položka
6121
6121
6119
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6122
6121
6121
6121
6121
6121

Název investice
částka v Kč
PD kanalizace konec ul. Družstevní
50 000
Rekonstrukce bytu Družstevní
275 000
Změna č. 3 územního plánu Luhačovice
164 000
Rekonstrukce ul. Hrazanská
540 000
Most Družstevní
150 000
Rekonstrukce komunikací a chodníků
200 000
ZŠ Luhačovice II – přestavba
900 000
Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice – centrum (za ALFA MARKETEM)
66 000
Parkoviště ul. Družstevní
37 000
Parkování u lázeňských garáží
37 000
Rekonstrukce Sokolovny
680 000
Kontejnery SMOVM
65 000
Radary
1 800 000
Ústředna radnice
5 000
Rekonstrukce kotelny ZŠ II
55 000
Hřiště Řetechov
49 000
Kladná Žilín – PD WC zázemí na výletišti
30 000
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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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
9. 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 2021 viz příloha č. 9/I.
Vychází se z předložených nákladů TS Luhačovice za uzavřený kalendářní rok, tedy za rok
2019 a propočet je proveden na všechny poplatníky k 01.01.2020.
Usnesení 334/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 650 Kč na rok 2021.
Ing. Plášek
Jsou tam promítnuté tržby?
Ing. Ehrenbergerová
Kalkulace je bez nákladů podnikajících subjektů na komunální odpad, promítnuty jsou pouze
výnosy z tříděného odpadu.
Proběhla diskuze o kalkulaci cen.
S. Duháň
Jsou poplatky v okolních obcích srovnatelné?
Ing. Ležák
Už teď máme poplatky nejvyšší v okolí, tak se snažíme poplatek nezvyšovat, vysoké náklady
ale jsou to dány tím, že platíme údržbu lázeňského území.
Usnesení 256/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 650 Kč na rok 2021.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
10. Technické služby Luhačovice – rozpočtová změna č. 1/2020
Ing. Ehrenbergerová
Navržená rozpočtová změna č. 1/2020 zvyšuje NIP TS Luhačovice, příspěvkové
organizace o 835 tis. Kč vlivem výše odpisů a současně se zvyšuje příjem rozpočtu města
vlivem odvodu odpisů o 835 tis. Kč.
Usnesení 331/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2020 ve znění
přílohy č.19/I.
Usnesení 257/Z14/2018–2022
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I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice rozpočtovou změnu č. 1/2020 ve znění
přílohy č. 10/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
11. Změna výše odvodu investičního fondu Sportovního centra Radostova Luhačovice
do rozpočtu zřizovatele
Ing. Ehrenbergerová
Změna výše odvodu investičního fondu Sportovního centra Radostova Luhačovice,
příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Z důvodu nouzového stavu nebyl čerpán dle usnesení č.195/Z10/2018-2020 investiční fond
organizace. Zůstatek nyní činí 739.710,50 Kč. Usnesením č. 196/Z10/2018-2022 byl
schválen odvod investičního fondu ve výši 366 tis. Kč na stav 0 Kč. Z výše uvedených
důvodů je navrženo doporučující usnesení radě města na revokaci usnesení.
Usnesení 329/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení č. 196/Z10/2018-2022 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Luhačovice ukládá příspěvkové organizaci Sportovní centrum
Radostova Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši
739.710,50 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Usnesení 258/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
revokuje
usnesení č. 196/Z10/2018-2022 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Luhačovice ukládá příspěvkové organizaci Sportovní centrum
Radostova Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši
739.710,50 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
12. Žádost Sportovního centra Radostova Luhačovice o navýšení neinvestičního
příspěvku organizace na rok 2020
Ing. Ehrenbergerová
Příspěvková organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice žádá o navýšení NIP na
rok 2020 z důvodu nouzového stavu, uzavření provozu obou středisek městské plovárny i
sportovní haly o 1.600 tis. Kč (listopad, prosinec 2020).
Usnesení 330/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
navýšení neinvestičního příspěvku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové
organizace na rok 2020 o 1.600 tis. Kč.
Ing. Plášek
V prosinci jim pošleme 1.600 tis.?
Ing. Ehrenbergerová
Ano. Příspěvek je na dva měsíce. Na listopad a prosinec.
Ing. Plášek
Odkud se to vezme?
Ing. Ehrenbergerová
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Vyšší výdaj je krytý dotacemi na investice, které přišly dříve, již v roce 2020.
Mgr. Malota
Zdražovalo se v jednotlivých zařízeních?
Ing. Ležák
V plánu je navýšení cen.
M. Talaš představil vývoj cen v SC Radostova.
Proběhla diskuze.
Usnesení 259/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové
organizace na rok 2020 o 1.600 tis. Kč.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
13. Rozpočtové opatření č. 17/2020
Ing. Ehrenbergerová
Usnesení 336/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 17/2020.
Usnesení 260/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2020.
Rozpočtové opatření č. 17
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
Důvod
4116 3725
-2 648 000
0 Snížení dotace příjem rok 2021
5169 3725
0
-1 322 000 Snížení výdajů tvorba stra. dokumentů čerpání rok 2021
4216 3730
1 510 000
0 Příjem dotace TERMINÁL
8115 9999
-184 000
0 Financování
4116 6117
-36 000
0 Komunitní plánování narovnání výše dotace
4116 6117
-335 000
0 Komunitní plánování narovnání výše dotace
8115 9999
371 000
0 Financování
5339 2203 29
0
29 000 Dar DS Luhačovice
3111 3604
29 000
0 Příjmy z prodeje pozemků
2122 3401 00247
374 000
Odvod investiční fondu SCR změna usnesení ZM
10.12.2020
5331 3401 00003
1 452 000 Navýšení NIP rok 2020 nouzový stav SCR pl.
5331 3401 00075
148 000 Navýšení NIP rok 2020 nouzový stav SCR hala
3122 3638
200 000
0 Příjmy rekonstrukce ul. Hrazanská
8115 9999
1 026 000
0 Financování
2122 2104
835 000
0 Odvod odpisů TS Luhačovice
5331 2104
0
835 000 Navýšení NIP TS Luhačovice odpisy
4116 1001
186
0 Dotace kůrovcová kalamita
5169 1001
0
100 000 Výdaje na těžbu
8115 9999
0
0 Financování

Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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14. Informace vedoucí finančního odboru
Ing. Ehrenbergerová
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33. Různé (od 16:00 hod.)
Pan XXXXX
Jak to vypadá se Serényi?

Ing. Ležák
Chceme na příští zasedání zastupitelstva pozvat zástupce rodiny XXXXX, aby vysvětlili svůj
postoj vůči městu a důvody pro podání žaloby.
Pan XXXXX
Jak došli k částce, která je v žalobě?
Ing. Ležák
Vychází to z jejich účelově připraveného posudku. Město bude mít zpracovaný svůj posudek.
15. Podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ
Ing. Blahová
Nadace ČEZ vyhlašuje pravidelně grantové řízení Oranžové hřiště zaměřené na podporu
výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť.
Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a
sociálních zařízení.
Maximální výše nadačního příspěvku je 2 mil. Kč. Příjem žádostí končí 31.12.2020.
Navrhujeme požádat o nadační příspěvek na vybudování nového dopravního hřiště v areálu
Radostova, předpokládané náklady dle PD – 2,4 mil. Kč s DPH.
Usnesení 349/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na
projekt vybudování dopravního hřiště a doporučuje zastupitelstvu města schválit
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Ing. Plášek
Kde to hřiště bude?
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Ing. Šůstek
U SC Radostova.
Proběhla diskuze o umístění dopravního hřiště.
Usnesení 261/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště na
projekt vybudování dopravního hřiště.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
16. Podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Luhačovice –
rekonstrukce ulice Hrazanská“
Ing. Blahová
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v říjnu výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2021. Pro obce s počtem obyvatel 3.001–10.000 je vyhlášena výzva týkající se
podpory obnovy místních komunikací a obnovy sportovní infrastruktury.
Podpora obnovy místních komunikací je ve výši max. 70 % nákladů, dolní limit dotace je
500 tis. Kč, horní limit je 10 mil. Kč. Výzva končí 21.12.2020.
Předmětem žádosti o dotaci bude část naplánovaných prací týkajících se rekonstrukce ulice
Hrazanská, I. etapa (spodní část ze žulových kostek), které splňují podmínky dotace – pouze
místní komunikace, bez chodníků.
Odhad celkových nákladů rekonstrukce dle PD - 5,6 mil. Kč s DPH (+ přeložky cca 500 tis.
Kč).
Usnesení 350/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Luhačovice – rekonstrukce
ulice Hrazanská“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z
rozpočtu města Luhačovice.
Proběhla diskuze o harmonogramu a rozsahu rekonstrukce.
Usnesení 262/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Luhačovice – rekonstrukce
ulice Hrazanská“.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
17. Podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Luhačovice – rekonstrukce chodníků a zastávek v Kladné Žilín“
Ing. Blahová
Státní fond dopravní infrastruktury každoročně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí
o poskytnutí příspěvku na cyklostezky a akce zvyšující bezpečnost. Předkládaný projekt se
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týká chodníků a autobusových zastávek v Kladné Žilín, které souvisí s připravovanou akcí
ŘSZK na rekonstrukci silnice v Kladné Žilín.
Maximální výše příspěvku je 85 % uznatelných nákladů, termín podání žádosti je do
29.01.2021.
Usnesení 351/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice –
rekonstrukce chodníků a zastávek v Kladné Žilín“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Mgr. Malota
4,5 mil. znamená doplacení 1,5 milionu při plné dotaci?
Ing. Šůstek
1 milion.
Proběhla diskuze.
Usnesení 263/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice –
rekonstrukce chodníků a zastávek v Kladné Žilín“.
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
18. Směna pozemků v k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Projednání nabytí částí pozemků parc. č. 1161 a parc. č. 1195 v k. ú. Řetechov o celkové
výměře cca 150 m2 z majetku XXXXX, na kterých je komunikace v místní části Řetechov.
XXXXXX navrhuje směnu za části pozemků: parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1 a parc. č. 2194/1
o celkové výměře cca 170 m2 u jeho domu č. p. 17 a pozemek parc. č. 1113/16 o výměře 62
m2, který je před jeho pozemkem parc. č. 1117 v k. ú. Řetechov.
Byl svěšen záměr města směnit části pozemků parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1, parc. č. 2194/1
a parc. č. 1113/16 o celkové výměře cca 240 m2 v majetku města za části pozemků parc. č.
1161 a parc. č. 1195 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 150 m2, na kterých je
komunikace v místní části Řetechov ve vlastnictví pana XXXXX, za podmínky doplatku ceny
rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.
Pozemky pana XXXXX jsou znázorněny modře v pozemkové mapě a pozemky pro směnu v
majetku města označeny žlutě v pozemkové mapě.
Usnesení 300/R23/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemků parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1, parc. č. 2194/1 a parc. č. 1113/16 o
celkové výměře cca 240 m2 v majetku města za části pozemků parc. č. 1161 a parc. č. 1195
v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 150 m2, na kterých je komunikace v místní části
Řetechov ve vlastnictví pana XXXXX, za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků za cenu 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným
dílem.
Usnesení 264/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
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směnu části pozemků parc. č. 2194/9, parc. č. 17/1, parc. č. 2194/1 a parc. č. 1113/16 o
celkové výměře cca 240 m2 v majetku města za části pozemků parc. č. 1161 a parc. č. 1195
v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 150 m2, na kterých je komunikace v místní části
Řetechov ve vlastnictví pana XXXXX, za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách
směňovaných pozemků za cenu 100 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným
dílem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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19. Bezúplatný převod pozemků města do majetku Zlínského kraje
Ing. Blahová
Byla doručena žádost Ředitelství silnic Zlínského kraje na majetkoprávní vypořádání
pozemků z majetku města do vlastnictví Zlínského kraje, které jsou součástí silnice II/496, ul.
Hradisko v k. ú. Luhačovice:
• parc. č. 2510/11 o výměře 33 m2,
• parc. č. 2510/53 o výměře 7 m2,
• parc. č. 2510/51 o výměře 8 m2,
• parc. č. 2510/49 o výměře 1 m2,
• parc. č. 2510/46 o výměře 13 m2,
v k. ú. Kladná Žilín:
• parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2.
Usnesení 301/R23/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod do majetku Zlínského kraje pozemků
v k. ú. Luhačovice:
• parc. č. 2510/11 o výměře 33 m2,
• parc. č. 2510/53 o výměře 7 m2,
• parc. č. 2510/51 o výměře 8 m2,
• parc. č. 2510/49 o výměře 1 m2,
• parc. č. 2510/46 o výměře 13 m2,
v k. ú. Kladná Žilín:
• parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2.
Usnesení 265/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
bezúplatný převod do majetku Zlínského kraje pozemků
v k. ú. Luhačovice:
• parc. č. 2510/11 o výměře 33 m2,
• parc. č. 2510/53 o výměře 7 m2,
• parc. č. 2510/51 o výměře 8 m2,
• parc. č. 2510/49 o výměře 1 m2,
• parc. č. 2510/46 o výměře 13 m2,
v k. ú. Kladná Žilín:
15

• parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

20. Bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje do majetku města
Ing. Blahová
Byla doručena žádost Ředitelství silnic Zlínského kraje na majetkoprávní vypořádání
pozemků z majetku Zlínského kraje do vlastnictví města, které jsou součástí chodníků v ul.
Hradisko znázorněné v příloze modře.
v k. ú. Luhačovice:
• parc. č. 2443/63 o výměře 8 m2,
16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

parc. č. 2443/64 o výměře 3 m2,
parc. č. 2510/43 o výměře 56 m2,
parc. č. 2510/44 o výměře 30 m2,
parc. č. 2510/47 o výměře 4 m2,
parc. č. 2510/48 o výměře 72 m2,
parc. č. 2510/52 o výměře 41 m2,
parc. č. 2510/54 o výměře 402 m2,
parc. č. 2510/15 o výměře 205 m2,
parc. č. 2510/16 o výměře 410 m2.

Usnesení 302/R23/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatně nabýt do majetku města pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje v k. ú.
Luhačovice:
• parc. č. 2443/63 o výměře 8 m2,
• parc. č. 2443/64 o výměře 3 m2,
• parc. č. 2510/43 o výměře 56 m2,
• parc. č. 2510/44 o výměře 30 m2,
• parc. č. 2510/47 o výměře 4 m2,
• parc. č. 2510/48 o výměře 72 m2,
• parc. č. 2510/52 o výměře 41 m2,
• parc. č. 2510/54 o výměře 402 m2,
• parc. č. 2510/15 o výměře 205 m2,
• parc. č. 2510/16 o výměře 410 m2.
Usnesení 266/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
bezúplatně nabýt do majetku města pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje v k. ú.
Luhačovice:
• parc. č. 2443/63 o výměře 8 m2,
• parc. č. 2443/64 o výměře 3 m2,
• parc. č. 2510/43 o výměře 56 m2,
• parc. č. 2510/44 o výměře 30 m2,
• parc. č. 2510/47 o výměře 4 m2,
• parc. č. 2510/48 o výměře 72 m2,
• parc. č. 2510/52 o výměře 41 m2,
• parc. č. 2510/54 o výměře 402 m2,
• parc. č. 2510/15 o výměře 205 m2,
• parc. č. 2510/16 o výměře 410 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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21. Prodej části pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov
Ing. Blahová
Byla doručena žádost pana XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú.
Řetechov před jeho domem č. p. XX.
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov o výměře cca
70 m2 na základě žádosti pana XXXXX.
Osadní výbor s prodejem pozemků souhlasí.
Usnesení 303/R23/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2 panu XXXXX za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
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Usnesení 267/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2194/9 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2 panu XXXXX za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

22. Prodej části pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost pana XXXXX o odkoupení části pozemku parc. č. 124/2 v k. ú.
Luhačovice o výměře 1 m2, který je součástí jeho zídky u pily v ulici V Cihelně.
Byl svěšen záměr města prodat část pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice o výměře
1m2 na základě žádosti pana XXXXX.
Usnesení 309/R24/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1 m2 panu XXXXX za cenu
800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 268/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 124/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 1 m2 panu XXXXX za cenu
800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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23. Prodej částí pozemků parc. č. 1975/1 a 14/1 v k. ú. Kladná Žilín
Ing. Blahová
Byla doručena žádost XXXXX a XXXXX o odkoupení části pozemků parc. č. 1975/1 a parc.
č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín před jejich domem č. p. 42, které udržují.
Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Na základě zveřejněného záměru byl doručen dopis Ing. XXXXX, která upozorňuje na nové
zřízení věcného břemene vedení NN pro E.ON na části pozemku parc. č. 414/1 k jejímu
domu č. p. 44.
Na zřízení tohoto věcného břemene (VB znázorněno žlutě v pozemkové mapě) je uzavřena
budoucí smlouva ze dne 06.04.2020 a tato část pozemku by nebyla předmětem prodeje
manželům XXXXX.
Usnesení 339/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 1975/1 a parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře
cca 150 m2 XXXXX a XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Ing. Plášek upozornil na komplikace prodeje pozemku v zatáčce s tím, že v takových
případech je žádoucí zajistit odpovídající šířku vozovky.
Proběhla diskuze.
Dr. Zicha
Vyplynul tam nějaký nesouhlas sousedů, bylo to vyřešeno?
Ing. Šůstek
Ano.
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Usnesení 269/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 1975/1 a parc. č. 414/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře
cca 150 m2 XXXXX a XXXXX za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

24. Prodej pozemku parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice
Ing. Blahová
Byla doručena žádost společnosti PGI MORAVA, s. r. o., Ševcovská 598, 763 21 Slavičín o
odkoupení pozemku parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 451 m2. Nemovitost se
nachází v sousedství pozemků parc. č. 686/3 a 686/4 v jejich vlastnictví.
Část tohoto pozemku o výměře 130 m2 má v pronájmu XXXXX.
Usnesení 337/R25/2020 - Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města
prodat pozemek parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 451 m2.
Usnesení 270/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
neschvaluje
prodat pozemek parc. č. 687/7 v k. ú. Luhačovice o výměře 451 m2.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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25. Převod majetku města k hospodaření MŠ Luhačovice
Ing. Blahová
Jedná se o převod majetku města k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové
organizaci dle předloženého návrhu.
Usnesení 365/R26/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, okres Zlín,
příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 8/I.
Usnesení 271/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
převod majetku města k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové organizaci dle
předloženého návrhu.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
Poř. č. účet Inventární číslo
1.

018

5432857

Název

Hodnota v Kč celkem

WEB pro mateřskou školu

7.079 Kč

datum pořízení
15.11.2020

26. Likvidace majetku města
Ing. Blahová
Byl podán návrh na likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní
komise ze dne 01.02.2020, přílohou je návrh na vyřazení položek v hodnotě nad 5.000 Kč.
Zápis likvidační komise a protokoly s veškerým vyřazovaným majetkem jsou k dispozici
v kanceláři odboru správy majetku ve druhém poschodí, dveře č. 207 u paní E. Hubáčkové.
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Usnesení 366/R26/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje
zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
Ing. Plášek
Staré počítače by mohly použít školy atd.?
Ing. Šůstek
Jsou nepoužitelné.
Usnesení 272/Z14/2018–2022
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 dle přílohy č. 26/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
27. Prominutí dluhu na nájemném po dobu nouzového stavu – 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
XXXXX a nemožnosti je provozovat.
Roční nájemné činí 1.400.000 Kč.
Usnesení 372/R26/2020
I. Rada města Luhačovice
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí dluhu na nájemném od 01.10.2020 do 30.11.2020 ve výši 233.333 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.
Ing. Plášek
Postupujeme tak u všech?
Ing. Ležák
Ano, postup je stejný.
Proběhla diskuze.
Odchod Mgr. Mgr. Janík 17:00 h.
Usnesení 273/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prominutí dluhu na nájemném od 01.10.2020 do 30.11.2020 ve výši 233.333 Kč panu
XXXXX za nemožnost provozovat prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 950, ul.
Masarykova v Luhačovicích ve vlastnictví města Luhačovice po dobu nouzového stavu.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
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28. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Luhačovice
Ing. Ležák
Projednání schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Luhačovice,
příspěvkové organizace.
Usnesení 356/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace, se
sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 76, ze dne 15.12.2005, ve znění Dodatku č. 1.
Příchod Mgr. Mgr. Janík 17:02 h.
Příloha č. 28/I – Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Luhačovice, příspěvková organizace
Usnesení Rady města Luhačovice č….
•

Rada města Luhačovice doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválení Dodatku č.2
Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace, se sídlem
Luhačovice, ulice Masarykova č.p. 76, ze dne 15.12.2005, ve znění Dodatku č.1, takto:

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Luhačovice svým usnesením č.
……
ze dne ……….schválilo tento
Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace
Název: Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace
Sídlo : Luhačovice, ulice Masarykova č.p. 76
IČ: 75062194
I.
Článek II. Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace se nahrazuje zněním:
Název: Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Školní 811, 763 26 Luhačovice
IČ: 75062194
II.
Zbývající ustanovení Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Luhačovice,
příspěvkové organizace, ze dne 15.12.2005, ve znění Dodatku č.1, zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dne 1.1.2021.
Ing. Marian Ležák
starosta města
Usnesení č.
Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace
Luhačovice, ulice Masarykova č.p. 76, ze dne 15.12.2005 ve znění, které je přílohou dnešního zápisu.
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Usnesení 274/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace, se
sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 76, ze dne 15.12.2005, ve znění Dodatku č. 1.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
29. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu
Ing. Ležák
Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení 358/R25/2020 Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s
účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2020 o místním
poplatku z pobytu ve znění přílohy č. 50/I.
Příloha č. 29/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 3/2020 o místním poplatku
z pobytu (není součástí textu).
Usnesení 275/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 3/2020 o
místním poplatku z pobytu ve znění přílohy č. 29/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
30. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za komunální odpady
Ing. Ležák
Projednání schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za komunální
odpady.
Usnesení 359/R25/2020 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
s účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 51/I.
Příloha č. 30/I – Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (není součástí textu).
Usnesení 276/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
vydává
s účinností od 01.01.2021 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 30/I.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
31. Změna osadního výboru v Kladné-Žilín
Ing. Šůstek
Na členství v osadním výboru místní části Kladná-Žilín rezignoval Ing. Karel Gergela.
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Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Gergely na post člena
osadního výboru místní části Kladná Žilín.
Usnesení 277/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
volí
člena osadního výboru v místní části Kladná-Žilín paní Miladu Vajdíkovou.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
32. Změna osadního výboru v Polichně
Ing. Šůstek
Na členství a zároveň na pozici předsedy osadního výboru místní části Polichno rezignovala
paní Alena Studená. Na členství v osadním výboru v Polichně rezignoval pan Petr Hanáček.
Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Aleny Studené na post předsedkyně a
členky osadního výboru místní části Polichno a a rezignaci pana Petra Hanáčka na post
člena osadního výboru místní části Polichno.
Usnesení 278/Z14/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
volí
členy osadního výboru v místní části Polichno pana Tomáše Smejkala a pana Pavla
Novosada
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
jmenuje
předsedu osadního výboru místní části Polichno pana Tomáše Smejkala.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
34. Informace ke zprávám z rady města
Ing. Plášek
Usnesení č. 273/R20/2020 – o co se jedná?
Ing. Šůstek
Týká se to školy, šlo o snížení ceny.
Ing. Plášek
Změna termínu Sokolovny?
Ing. Šůstek
Termín byl posunut do konce roku, ale nemění se termín podání žádosti o stavební povolení.
Ing. Plášek
Usnesení č. 286/R21/2020
Ing. Šůstek
Jedná se o komunikaci mezi Sokolovnou a Alfamarketem, zasahujeme do pozemku Povodí
Moravy, je nutné uzavřít smlouvu.
Ing. Plášek
Usnesení č. 291/R21/2020 – je to dodatek, o co tam šlo?
Ing. Šůstek
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Jednalo se o zvýšení ceny – vícepráce i méněpráce.
Ing. Plášek
Usnesení č. 313/R24/2020 – dodatek č. 2?
Ing. Šůstek
Jedná se o termín dokončení – lávka.
Mgr. Lebloch
Usnesení č. 361/R25/2020 – změna organizační struktury?
Ing. Ležák
Pod odborem vnitřních věcí bude zařazen manažer cestovního ruchu a tiskový mluvčí. Jde o
snahu posílit fungování cestovního ruchu ve městě.
Proběhla diskuze o snížení úvazku ředitelů na 0,6.
Ing. Plášek
Usnesení č. 344/R25/2020 – nájemní smlouva Povodí Moravy?
Ing. Šůstek
Jedná se o parkoviště před mostem v ul. Družstevní.
Ing. Plášek
Usnesení č. 352/R25/2020 – darovací smlouva s Regionální radou?
Ing. Šůstek
Jednalo se o darování nábytku ze zrušených kanceláří ve Zlíně.
Ing. Plášek
Usnesení č. 360/R25/2020 – nařízení města o parkování?
Ing. Šůstek
Jedná se o doplnění parkovacích zón v ulici Rumunské a v Solném, k tomu se schvaloval
také nový ceník.
35. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
Mgr. Semelová, DiS – finanční výbor
Byly projednány návrhy rozpočtu i střednědobé výhledy příspěvkových organizací. Příští rok
bude více rozpočtových opatření. Příští termín schůze je 11.01.2021.
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor
Sešli jsme se v pondělí, kontrolovali jsme plnění usnesení, proběhlo osvětlení žaloby
Ministerstva dopravy ČR, dále byl řešen zámek, rekonstrukce a stěhování školy.
Ing. Plášek – stavební výbor
Jednání neproběhlo. Vedení města nepřihlédlo k připomínkám výboru týkajících se nádraží.
36. Informace starosty a místostarosty
Ing. Ležák
Spor s Ministerstvem dopravy ČR – proběhlo jednání na ministerstvu dopravy, jsme
v kontaktu se Svazem měst a obcí a dalšími orgány. Hledáme řešení u ministerstva financí.
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Už víme, jak vypadá žaloba od rodiny XXXXX, máme tady nabídku od právního zástupce na
zastupování před soudem. Snahou je, abychom dokázali veřejnosti poskytnout informace
ke sporu. Pozvání pro vlastníky zámku se zašle na zasedání zastupitelstva v březnu.
Obchvat Luhačovic – máme v plánu technickou studii, snažíme se na ni sehnat finance i od
ZK a MD.
Sokolovna – setkali jsme se na kraji, kde jsme informovali nové radní o problematice ZUŠky.
Ing. Šůstek
Senior Taxi bude pokračovat ve stejném režimu jako letos.
Nové rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2022, v pondělí se sejde řídící výbor.
Ing. Ležák vyhlásil termíny zasedání zastupitelstva v roce 2021: 04.03., 13.05., 24.06.,
16.09.
37. Interpelace
Mgr. Tomalová
Je možné si přečíst žalobu od rodiny XXXXX?
Ing. Šůstek
Ano, po domluvě s Mgr. Kapsovou.
M. Slováková a T. Holub požádali o nahlédnutí do studie k zámku.
R. Kop poděkoval radním za grant na knihu.
Bc. Malaníková
Jaká je situace s covidem?
Ing. Ležák
Situace je dobrá, počty stabilizované.
Ing. Plášek požádal o nahlédnutí do technické zprávy k zámku a vyjádřil obavu o plán zimní
údržby na nádraží. Měl by se změnit, aby sníh nebyl na keřících.
Ing. Plášek
Na nádraží v bodě „T“ dělá problémy poklop.
Proběhla diskuze.
Dr. Zicha
Na úřední desce byla zveřejněna informace o vedení vysokého napětí. Bude zpracováno
biologické hodnocení?
Ing. Ležák
Zatím nemáme informace.
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38. Závěr
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním
jednání a 14. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 17:54 h.

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

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

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. ...……………………………………….
datum podpisu: ……………………….

Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová.……………………………….
datum vyhotovení zápisu: 15.12.2020
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