Zastupitelstvo města Luhačovice
ZÁPIS
4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice,
které se konalo 02.05.2019
od 14:00 h ve velké zasedací místnosti
1. Zahájení a schválení programu 4. 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 14:10 h. Omluvil se Ing. Plášek.
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 Mgr. Pavlínu Hrnčiříkovou a sčítáním hlasů Bc. Veroniku
Vavrysovou.
Ověřovateli zápisu určil Bc. Janu Malaníkovou a Moniku Slovákovou.
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0,
program zasedání byl schválen.
2. Připomínky k zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva města
K zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice nebyly vzneseny připomínky.
3. Kontrola plnění usnesení
Usnesení 72/Z3/2018–2022 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje ukončení členství
města ve Sdružení lázeňských míst ČR.
Ing. Šůstek
Zaslán dopis o ukončení členství.
Usnesení 77/Z3/2018-2022 - Zastupitelstvo města schvaluje Rámcovou partnerskou
smlouvu s Luhačovským Zálesím, o. p. s. ve znění přílohy č. 29/I a pověřuje starostu města
Ing. Mariana Ležáka podpisem Rámcové partnerské smlouvy.
Ing. Šůstek
Smlouva byla podepsána.
4. Schválení použití fondu investic Sportovního centra Radostova
Ing. Ehrenbergerová
Pro rok 2019 investiční náklady (výměna protipožárních dveří 60.000 tis. Kč, výměna
technologie parního generátoru 130.000 Kč) Sportovního centra Radostova, příspěvkové
organizace jsou finančně řešeny z fondu investic organizace. Zastupitelstvo města schvaluje
použití finančních prostředků z fondu investic.
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Usnesení 90/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s použitím finančních prostředků cca 190.000 Kč z fondu investic Sportovního centra
Radostova, příspěvkové organizace na výměnu protipožárních dveří ve sportovní hale a na
výměnu technologie parního generátoru na městské plovárně.
Usnesení 78/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
použití finančních prostředků cca 190.000 Kč z fondu investic Sportovního centra Radostova,
příspěvkové organizace na výměnu protipožárních dveří ve sportovní hale a na výměnu
technologie parního generátoru na městské plovárně.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
5. Vizuální styl města Luhačovice
Ing. Ležák
Proběhlo jednání s organizací CZECHDESIGN.CZ z. s., Vojtěšská 244/3, Nové město,
110 00 Praha 1 o řešení nového vizuálního stylu města. Organizace předložila cenovou
nabídku na designérskou soutěž na vizuální styl města Luhačovice.
Usnesení 91/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o organizaci designérské soutěže se spolkem CZECHDESIGN.CZ z. s.,
Vojtěšská 244/3, Nové město, 110 00 Praha 1 a pověřit starostu města Ing. Mariana Ležáka
podpisem smlouvy.
Příloha č. 5/I – Smlouva o organizaci designérské soutěže (není součástí textu)
R. Kop
416.000 Kč je finální částka nebo budou další náklady? Jsou součástí i webové stránky?
Ing. Ležák
416.000 Kč je konečná částka, soutěž by na konci září měla mít svého vítěze. Webové
stránky nejsou součástí soutěže.
Mgr. Pazderová navrhla doplnit usnesení o konkretizaci účelu spolu s maximální cenou.
Ing. Ležák
Upřesnění usnesení o účel bude zapracováno, maximální cena v rámci usnesení při
uzavírání smluv se neuvádí, je uvedena přímo v odsouhlasené smlouvě k podpisu.
Mgr. Lebloch vyjádřil názor, že částka se mu zdá příliš vysoká.
Ing. Ležák
Je to nejnižší možná částka soutěže na této úrovni v porovnání s jinými městy.
Proběhla diskuze.
Dr. Zicha
Vyjádřil souhlas s potřebou nové formy prezentace města, důležitý je také obsah a uchopení
nového vizuálu.
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Usnesení 79/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
uzavření Smlouvy o organizaci designérské soutěže na zpracování jednotného vizuálního
stylu města se spolkem CZECHDESIGN.CZ z. s., Vojtěšská 244/3, Nové město, 110 00
Praha 10
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
pověřuje
starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy, která je přílohou č. 5/I.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
6. Revokace usnesení – odměny členů osadního výboru Kladná Žilín
Ing. Ehrenbergerová
Členové osadního výboru Kladná Žilín se vzdali práva na odměny, které jim schválilo
zastupitelstvo města usnesením č. 76/Z3/2018-2022 ze dne 21.02.2019 a žádají použít
ušetřené finanční prostředky z odměn v rozpočtu města ve prospěch mandatorních výdajů
části města Kladná Žilín.
Usnesení 94/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 76/Z3/2018-2022 ze dne 21.02.2019 ve znění:
schvaluje odměny fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů části města Řetechov
a části města Polichno a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:
předseda osadního výboru: 500 Kč měsíčně
člen osadního výboru: 300 Kč měsíčně.
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Usnesení 80/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
revokuje
usnesení č. 76/Z3/2018-2022 ze dne 21.02.2019 ve znění:
schvaluje odměny fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů části města Řetechov
a části města Polichno a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:
předseda osadního výboru: 500 Kč měsíčně
člen osadního výboru: 300 Kč měsíčně.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
7. Veřejnoprávní smlouva Otevřené brány 2019-2021
Ing. Ehrenbergerová
Rada města usnesením č. 15/R2/2019 ze dne 28.01.2019 souhlasila se zapojením města
Luhačovice do projektu Otevřené brány v letech 2019–2021 formou spolufinancování
projektu roční částkou 40.000 Kč/rok z rozpočtu města Luhačovice. Projekt Otevřené brány
byl realizován již v letech 2015-2018, jedná se o navazující projekt.
Příloha č. 7/I – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace (není součástí textu)
Usnesení 107/R8/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 120.000 Kč
na období 2019-2021, s roční platbou ve výši 40.000 Kč, s Římskokatolickou farností
Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č. 9/I.
Odchod Mgr. Mgr. Janík 14:45 h
Usnesení 81/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 120.000 Kč
na období 2019-2021, s roční platbou ve výši 40.000 Kč, s Římskokatolickou farností
Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice, viz přílohy č. 7/I.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
Příchod Mgr. Mgr. Janík 14:48 h
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8. Informace o daňových příjmech a příjmech z hazardu za období leden-březen 2019

Závěr: zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o daňových příjmech a příjmech
z hazardu za období leden–březen 2019.
9. Žádost o odkoupení pozemků v lokalitě Branka
Ing. Blahová
Doručena žádost J. B. o odkoupení pozemků parc. č. 314/5 o výměře 36 m2, parc. č. 314/4
o výměře 145 m2, parc. č. 314/6 o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 o výměře 7 m2 vše v k. ú.
Luhačovice pro umístění sítí a sjezdů pro plánovanou výstavbu rodinných domů v souladu
s územní studií lokality Branka. Stavební výbor s prodejem pozemků souhlasí s podmínkou,
že bude zpracována pro daný prodej pozemků taková smlouva, která městu zaručí
uskutečnění plánovaného záměru stavebníka.
Prodej v této lokalitě v roce 2019 - manž. L.- 800 Kč/m2.
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Usnesení 74/R6/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodat pozemky parc. č. 314/5 o výměře 36 m2, parc. č. 314/4 o výměře 145 m2, parc.
č. 314/6 o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Luhačovice panu J. B.
za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pro umístění sítí a sjezdů pro
plánovanou výstavbu rodinných domů v souladu s územní studií lokality Branka.
Budeme zohledňovat podmínku, která vzešla ze stavebního výboru.
Ing. Blahová
Bude vytvořena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že následná kupní smlouva bude
uzavřena nejdříve po kolaudaci sítí, které zde kupující vybuduje.
R. Kop se dotázal, co to je za pozemky, kdo na nich bude stavět?
Ing. Blahová
Jsou to pozemky ve srázu, úzké, nevyužitelné pro město. O pozemky požádal pan B., jestli
tam bude stavět a následně je prodávat či je bude prodávat jako stavební pozemky, to
nevíme.
Usnesení 82/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemků parc. č. 314/5 o výměře 36 m2, parc. č. 314/4 o výměře 145 m2,
parc. č. 314/6 o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Luhačovice panu
J. B. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pro umístění sítí a sjezdů
pro plánovanou výstavbu rodinných domů v souladu s územní studií lokality Branka.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

10. Prodej části pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín
Ing. Blahová
Byla doručena žádost Ing. V. G. o odkoupení části pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín
o výměře cca 60 m2. Jedná se o pozemek, který je oplocený a bývalými majiteli sousedního
pozemku 1975/2 využíván jako zahrádka. Nyní je tento pozemek v jejím vlastnictví.
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Stanovisko osadního výboru: se žádostí souhlasí (po předchozí komunikaci s žadatelkou,
která se vyjádřila, že nehodlá dělat úpravy plotu a vše ponechá tak, jak je doposud).
Prodej pozemků v místní části Kladná Žilín v roce 2019: M. G. za cenu 100 Kč/m2.
Usnesení 98/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 60 m2 Ing. V. G. za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení 83/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 60 m2 Ing. V. G. za
cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato

11. Regenerace městské památkové zóny
Ing. Blahová
V rámci dotačního programu ministerstva kultury – regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce v MPZ Luhačovice realizován
jeden projekt – obnova Jurkovičova domu (vlastník Lázně Luhačovice, a. s.). Podmínky
dotačního programu stanovují, že na obnově kulturních památek se podílí také město, a to
min. 10 %. Poskytnutí podílu schvaluje zastupitelstvo města.
Usnesení 99/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí částky 59.000 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny v roce 2019 na akci „Obnova barevných nátěrů fasád Jurkovičova
domu, 1. etapa“.
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Usnesení 84/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
poskytnutí částky 59.000 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny v roce 2019 na akci „Obnova barevných nátěrů fasád Jurkovičova
domu, 1. etapa“.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
12. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro územní
samosprávné celky
Ing. Blahová
Je vyhlášená nová výzva OP Zaměstnanost pro územní samosprávné celky, s ukončením
příjmu žádostí do 21.06.2019. K podporovaným aktivitám výzvy patří realizace specifických
vzdělávacích programů, zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů
ve veřejné správě, podpora řízení kvality, tvorby a aktualizace strategických dokumentů,
podpora procesního řízení, nástroje komunikace s veřejností, rozvoj informačních systémů.
Dotace 85 % způsobilých výdajů – podíl EU, 10 % - státní rozpočet, podíl žadatele 5 %.
Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 1 mil. Kč, délka projektu je max.
24 měsíců.
https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz
Usnesení 103/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt vzdělávání
a komunikaci s veřejností a dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Usnesení 85/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt vzdělávání
a komunikaci s veřejností
II. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
13. Dotace Zlínského kraje na dopravní automobil pro SDH Polichno
Ing. Blahová
Město Luhačovice uspělo pro rok 2019 se žádostí o dotaci Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního automobilu pro SDHO
Polichno. Dotace HZS ČR činí max. 450 tis. Kč (70 % výdajů).
Zlínský kraj se k tomuto dotačnímu titulu připojuje a nabízí podpořeným obcím možnost
požádat o individuální podporu z rozpočtu Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu
ve výši 2/3 dotace HZS ČR – tedy max. 300 tis. Kč. Žádost se podává do 31.03.2019.
Předpokládané náklady na pořízení dopravního automobilu pro SDHO Polichno jsou cca
1.080 tis. Kč.
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Usnesení 68/R5/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti o poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního
automobilu pro JSDHO v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDHO Polichno – dopravní automobil“.
Usnesení 86/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního
automobilu pro JSDHO v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDHO Polichno – dopravní automobil“.
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
14. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Usnesení 93/R7/2019 - Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
6119 3635 00242
370 000
8115 9999
370 000
6121 3739
200 000
8115
6119
6119
8115
6123

9999
3740
3735
9999
5306

200 000

8115 9999

120 000

124 000

Důvod
Územní studie – využitelnost pozemků k zastavění
Financování
PD MěDK vstup do muzea

Financování
500 000 Vizuální styl města – designérská soutěž
-376 000 Obchvat – Luhačovice
Financování
120 000 Hasičská stříkačka SDH Luhačovice
Financování

R. Kop
370.000 Kč nám zaplatí Zlínský kraj?
Ing. Ležák
Ano, kraj vyslyšel naše výzvy a vyjádřil nám podporu i finančně.
Usnesení 87/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019
POL ORJ ORG Příjmy
Výdaje
6119 3635 00242
370 000
8115 9999
370 000
6121 3739
200 000
8115 9999
200 000
6119 3740
500 000
6119 3735
-376 000
8115 9999
124 000
6123 5306
120 000

Důvod
Územní studie – využitelnost pozemků k zastavění
Financování
PD MěDK vstup do muzea
Financování
Vizuální styl města – designérská soutěž
Obchvat – Luhačovice
Financování
Hasičská stříkačka SDH Luhačovice
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8115
5169
5169
5169
8115
1122
5362

9999
3604 00246
3604 00064
3604 00246
9999
0006
9998

120 000

Financování
110 000,00 Nákup energií ČMKB
-60 000,00 Nákup energií ČMKB
60 000,00 Nákup energií ČMKB
110 000,00
Financování
916 000,00
DPPO za město
916 000,00 DPPO za město
PD rekonstrukce sídliště Masarykova (rozšíření dle
6121 3707
121 000,00 požadavků)
8115 9999
121 000,00
Financování
4111 6109
218 000
0 Dotace na volby do Evropského parlamentu
4116 6105
197 000
0 Dotace na sociální práci
4116 6105
993 000
0 Dotace na sociálně – právní ochranu dětí (SPOD)
8115 9999
-1 408 000
0 Financování
4216 3677
270 000
0 Dotace eGoverment Luhačovice (konečná výše 2019)
6121 6104
0
380 000 Přístřešek Polichno
5901 6104
0
-200 000 Zrušení rezervní položky
8115 9999
-90 000
0 Financování
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
15. Jmenování zástupce města do představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Ing. Ležák
Z důvodu rezignace Ing. Romana Dostálka na členství v představenstvu VaK Zlín, a. s.
navrhujeme jmenování nového zástupce města do představenstva VaK a. s. - JUDr. Jiřího
Zichu, Ph.D.
Usnesení 88/Z4/2018–2022
I. Zastupitelstvo města Luhačovice
deleguje
JUDr. Jiří Zichu, Ph.D. jako zástupce města Luhačovice do představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato
17. Informace ke zprávám z rady města
Ing. Marian Ležák informoval o přijatých usneseních ze 4., 5., 6., a 7. schůze rady města.
18. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
Mgr. Lebloch – kontrolní výbor
Výbor se sešel 15.04. v požární zbrojnici, proběhla kontrola činnosti SDH Luhačovice. Hasiči
předali několik žádostí na materiální vybavení, doporučujeme postupnou obnovu.
19. Informace starosty a místostarosty
Ing. Ležák
Informoval o jednáních se Zlínským krajem v souvislosti s obchvatem. Na Otevírání pramenů
dojde k setkání RM Luhačovice a Rady ZK.
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Proběhla setkání s občany místních částí – Polichno, Řetechov, Kladná Žilín. Na podzim
dojde k dalšímu setkání.
Dopravní studie lokality Lužné, Rumunská a Solné s cílem vybudovat zde modré parkovací
zóny.
12.04. proběhlo vítání občánků.
25.04. se konalo Setkání starostů ORP – integrovaný dopravní systém, zrušení soutěže ze
strany ÚOHS a po další rok nedojde k žádným změnám našich dopravních linek.
03.05. proběhne tisková konference.
15.05 se uskuteční setkání s občany na téma parkování ve městě a plánovaná koncepce
parkovacího systému.
Proběhla jednání s firmou Avonet na téma převodu webové domény města, kde nedošlo
k dohodě. Nadále budeme pokračovat s doménou .eu a připravovat soutěž na nové webové
stránky našeho města.
Ing. Šůstek
Křižovatka Družstevní – nejprve dojde k rekonstrukci plynovodu, následně budou ihned
zahájeny stavební práce.
Most na ul. Nádražní je podle posudku v havarijním stavu a jeho oprava není možná.
Budeme připravovat zpracování PD na nový most.
Rekonstrukce komunikace v Kladné Žilín – rekonstrukci komunikace zajišťuje ŘSZK, město
při tom chce opravit chodníky a vybudovat nové zastávky. Realizace by měla proběhnout
v roce 2020.
Most za Albertem – realizace se prodloužila z důvodu přeložky sítí a především z důvodu
nového jednání s majitelem Alfa marketu. Jednáme o výpůjčce pozemku s komunikací okolo
Alfa marketu za podmínky, že město provede opravu komunikace kolem.
Setkání jubilantů sedmdesátníků v Elektře proběhlo v příjemné atmosféře. V červnu se
uskuteční setkání jubilantů „75“.
V rámci pracovních skupin komunitního plánování proběhlo vyhodnocení soutěže o logo
komunitního plánování ORP Luhačovice
20. Interpelace
Dr. Zicha
Jak to vypadá s cyklostezkou na Polichno? A co nabídka cyklotrasy přes Luhačovice od
pana J.?
Ing. Ležák
Proběhla jednání s panem M., je to stále ve fázi snahy najít řešení, jednání s městem
Uherský Brod. Byla navržena i změna trasy.
Ing. Šůstek
Nabídka od pana J. přišla v úterý, bude řešeno na další radě.
R. Kolařík navrhl posunout začátek zastupitelstev na 15:00 h.
Bc. Jana Malaníková
Dotaz na zrušení parkoviště pod poštou, existuje nějaká náhrada?
Ing. Šůstek
Občané mohou využít parkoviště nad budovou MěÚ.
T. Holub zmínil katastrofální stav ul. Ludkovická, v ul. Antonína Slavíčka ujíždí svah.

11

Ing. Ležák
O situaci víme, nyní dojde k rekonstrukci ul. Družstevní, o ul. A. Slavíčka jsme hovořili
s ředitelem TS.
Ing. Pučalík
V ul. Ludkovická bude nutno udělat rozbor podloží.
S. Duháň se dotázal na zahájení stavby firmy Manag.
Ing. Šůstek
Se stavbou se začne 13.05.2019 po otvírání pramenů.
M. Slováková se dotázala na senior taxi.
Ing. Šůstek
Senior taxi je fázi jednání a příprav podmínek pro zřízení.
Mgr. Pazderová se dotázala na brownfieldy ve městě, na pozemku vedle Alexandrie, v ulici
Zatloukalova je neskutečný nepořádek. Jak to vypadá se školou v Kladné Žilín – návrh na
byty, komunitní dům, využít dotace MMR. Lázně Luhačovice prodávají hotel Zálesí – udělat
na jeho místě parkovací dům.
Ing. Ležák informoval o schůzce s majitelem vily Ludmila, který zatím nechce slevit ze svého
projektu, který zde má naplánovaný. Parkovací dům by tam potenciálně mohl být, ale další
věcí jsou finance. Uvažujeme o možnosti parkovacího domu za Alfa marketem.
Mgr. Semelová poděkovala za práci TS a požádala o úpravu výsadby v betonových
kostkách.
Mgr. Lebloch požádal, aby se na společném setkání RM Luhačovice a Rady ZK probralo i
téma další podpory ve výstavbě obchvatu Luhačovic.
Mgr. Tomalová se dotázala na smlouvu s rodinou T. ohledně zámku. Přesah balkonu na
budově Kalma, vyplývá z toho nějaká sankce?
Ing. Šůstek zatím došlo ke kontrole využívaných prostor a s TS se dokončuje propočet
nákladů, které by měl hradit restituent. Přesah balkonu byl 15 cm, stavební komise
rozporovala vstup z boku budovy, zda není na pozemku města nebo na její hranici. Přesah
balkonu se nezapisuje ani do katastru. Vstup do budovy je na pozemku investora.
Ing. Žmolík se dotázal na možná řešení dlouhodobě parkujících
Ing. Ležák nové modré zóny v dalších částech města, parkovací místa v Bílé čtvrti v režimu
karet „E“ změníme na automaty, parkoviště autobusů u lázní změníme na parkování
osobních automobilů.
16. Různé
Pan D. se dotázal na uzavřené školního hřiště a rozšíření popelnic na plasty či jejich častější
vyvážení.
Ing. Ležák otázkou zpřístupnění hřiště se zabýváme, řešíme stálý dohled.
Proběhla diskuze.
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Ing. Pučalík
Nárust plastů je enormní, vyvážíme 2x měsíčně, nejsou odběrná místa, ekonomicky na
plasty doplácíme.
Proběhla diskuze.
21. Závěr
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním
jednání a 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 16:05 h.

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

Ověřovatelé: Bc. Jana Malaníková ……………………………………….
datum podpisu: …………………………….

Monika Slováková ...……………………………………….
datum podpisu: ……………………….

Zapsala: Mgr. Pavlína Hrnčiříková.……………………………….
datum vyhotovení zápisu: 10.05.2019
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