Kancelář místní části Lužkovice

Z Á P I S č. 2/2021
Komise místní části Lužkovice, ze dne 26. 5. 2021

KMČ:

Ing. Lucie Kopcová, Ing. Jiří Přemyslovský, Ing. Tomáš Ušela, Miroslav Jančík, Ing. arch.
Ivan Havlíček, Miroslav Albert, Jiří Jurčák, Radim Masařík, Richard Hvozdenský,
Ing. Rudolf Babík, Jaroslav Hustý

Tajemník:

Zdeněk Richter

______________________________________________________________________________
Program
1.
2.
3.
4.

Informace k současnému stavu návrhu „Kulturního domu“
Žádost o dotaci FK Lužkovice o finance na vodovodní přípojku
Ostatní
Závěr

1. Informace k současnému stavu kolem „Kulturního domu“
KMČ Lužkovice očekává informace od zástupců m. Zlína ve věci aktuálního vývoje kolem investiční
dotace na zřízení multifunkčního prostoru pro obyvatele Lužkovic.

2. Žádost o dotaci FK Lužkovice o finance na vodovodní přípojku
Dne 16. 3. obeslala pí Kopcová všechny členy komise se žádostí p. Jurčáka o finanční dotaci na
realizaci vodovodní přípojky:
Vážení členové komise. V našem objektu ve sportovním areálu v Lužkovicích jsme v loňském roce
provedli rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace a vybudovali jsme také dětské hřiště pro
širokou veřejnost, nejen občanů a dětí z naší obce. Všichni víme, jak je tento objekt, zvláště v současné
situaci, kdy stále čekáme na vybudování společenského centra, důležitý pro sportovní, kulturní a
společenské vyžití pro celou naši obec. Protože jsme vlastníky objektu a neseme veškeré náklady na
provoz a údržbu, neobejdeme se bez finančních příspěvků z jiných zdrojů, zvláště pak ze strany MMZ a
prostředků přidělených KMČ.
V loňském roce nastala kritická situace, kdy bylo zjištěno hygienickou stanicí ve Zlíně, kontrolou vzorků
pitné vody z naší studny její znečištění. Hrozí tak prakticky uzavření objektu a ukončení činnosti našeho
klubu po všech stránkách. Rozhodli jsme se tedy, že je nutno vybudovat vodovodní přípojku s
napojením do systému rozvodů pitné vody.
Jelikož jsme nuceni z důvodů provozních a ekologických přistoupit i k řešení vytápění, tj. výměnu
starého kotle na uhlí za nový, vyhovující ekologickým požadavkům, rozhodli jsme se taktéž, že je nutno
vybudovat i přípojku plynu a rekonstruovat celou kotelnu.
Celkový odhad nákladů na tyto práce je stanoven odborným odhadem na cca 250.000,- Kč na
vodovodní přípojku a 450.000,- Kč na plynovou přípojku včetně kotelny a nového kotle.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace, kterou hradíme z vlastních zdrojů. Jelikož
nejsme v žádném případě schopni pokrýt veškeré náklady, požádali jsme o účelovou dotaci na
plynofikaci MMZ.
Proto vás zdvořile žádáme o poskytnutí dotace na spolufinancování vodovodní přípojky ve výši
180.000,- Kč. Zbylé prostředky získáme jednak z vlastních zdrojů a dále formou sponzorství našich
příznivců a členů klubu.
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Věřím, že chápete vážnost situace, která by mohla mít fatální dopad na sportovní, kulturní i společenský
život v naší obci a požadovanou částku nám z prostředků KMČ poskytnete.
S
pozdravem,
za
FK
Jiří Jurčák, místopředseda.

Lužkovice

-

Želechovice,

Radim

Masařík,

předseda,

Vyjádření komise na spolufinancování:
Hlasování pro: Havlíček, Kopcová, Jurčák, Masařík, Úšela, Albert
Hlasování proti:
Nevyjádřili se: Přemyslovský, Hvozdenský, Babík, Jančík, Hustý
Záměr byl schválen nadpoloviční většinou.

3. Ostatní
Lavičky u cyklostezky
V loňském roce komise schválila částku 20tis. pro pořízení dvou laviček u cyklostezky. Schválení
proběhlo 01/2020, uvedeno v zápise.
Čekáme na realizaci, která je přislíbena do konce června 2021.

4. Závěr
Termín příštího jednání komise nebyl stanoven.

V Lužkovicích dne 26. 5. 2021, zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části
Lužkovice

2/2

