Kancelář místní části Lužkovice

Z Á P I S č. 3/2021
Komise místní části Lužkovice, ze dne 9. 6. 2021

Přítomni KMČ:
Ing. Lucie Kopcová, Ing. Jiří Přemyslovský, Ing. Tomáš Ušela, Miroslav Jančík, Ing. arch. Ivan Havlíček,
Miroslav Albert, Jiří Jurčák, Richard Hvozdenský, Jaroslav Hustý
Omluveni: Radim Masařík, Ing. Rudolf Babík
Tajemník: Zdeněk Richter
MMZ: Miroslav Chalánek (člen RMZ), Aleš Dufek (člen RMZ), Michaela Dvořáková, Tereza Jirušková

_________________________________________________________________________________
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2.

Informace k současnému stavu návrhu „Kulturního domu“
Závěr

1. Informace k současnému stavu kolem „Kulturního domu“
Setkání komise zahájila předsedkyně pí Kopcová. Přivítala všechny přítomné. Přítomno bylo 9 z 11 členů
komise, komise byla usnášeníschopná.
Pan Chalánek obeznámil přítomné s aktuálním vývojem situace kolem „kulturního domu“ v Lužkovicích.
Studie na návrh nového kulturního domu vyčíslila náklady na původně plánovanou realizaci daleko za
současné finanční možnosti města Zlína. Původní záměr postavit novou budovu na pozemku m. Zlína se
tedy z rozpočtových důvodů neuskuteční.
Alternativou je odkoupení budovy Na Gruntech č. p. 29 a její postupná rekonstrukce v kulturní dům se sálem,
kanceláří místní části, zázemím pro občany Lužkovic.
Součástí jednání komise se zastupiteli města Zlína byla i prohlídka předmětné budovy, včetně přilehlého
sálu, který nyní slouží jako sklad komerční firmy.
Za komisi se vyjádřil pan Jurčák s odkazem na historickou vazbu Lužkovic k tomuto objektu, který již dříve
sloužil jako sál a poskytoval zázemí pro kulturní akce v obci. Budova je dobře situovaná, v centru obce a
pozemek zakoupený pro zbudování nového kulturního domu se může využít jako parkovací plochy, které na
horním náměstí výrazně chybí, případně pro zbudování relaxační zóny apod.
Pan Havlíček se vyjádřil k současnému stavu budovy a upozornil na to, že samotná rekonstrukce bude
rozsáhlá jak finančně, tak časově. Nicméně uvedl, že budova je dispozičně i rozlohou pro rekonstrukci
v kulturní dům vhodná a bude zachován historický ráz a účel budovy.
Usnesení:
Paní Kopcová vyzvala přítomné členy komise k hlasování o tom, zda souhlasí s pokračováním jednání ve
věci odkupu budovy č. p. 29 pro účely zřízení kulturního/multifunkčního domu.
Hlasování pro: Kopcová, Jurčák, Ušela, Havlíček, Masařík (e-mailem), Albert, Jančík, Hustý, Hvozdenský
Hlasování se zdržel: Přemyslovský, Babík
Záměr byl schválen poměrem 10 hlasů pro, 2 nehlasovali.

2. Závěr
Termín příštího jednání komise nebyl stanoven.
V Lužkovicích dne 16. 6. 2021, zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části Lužkovice
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