
Město Holešov, Zastupitelstvo města Holešova, Masarykova 628, Holešov 

 

 

 

Zápis 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 23. února 2015 

 
 

Místo jednání: zasedací místnost Městského úřadu Holešov  

Zahájení: 16:00 hod. 

Ukončení: 20:30 hod. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluven: Libor Liška 

 

  I. 

 

Zahájení 

 

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil starosta města Mgr. Rudolf Seifert přivítáním 

přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, ţe je přítomno 22 členů a 

zastupitelstvo města je usnášeníschopné.  

 

II.  

 

Program jednání 

 

1. 

Schválení programu  

 

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na 

doplnění programu jednání. Mgr. Svatava Ságnerová podala dva návrhy: 1) týkající se 

podpory pohybového projektu „Holešovské děti v pohybu“ (návrh byl schválen) a 2) návrh na 

uchování a zveřejňováni zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města na webové 

stránky města a v této souvislosti změnu jeho jednacího řádu (návrh byl schválen). Ing. Pavel 

Karhan podal tři návrhy, a to na: 1) zřízení funkce mluvčí – redaktor včetně stanovení počtu 

čísel Holešovska a jeho nákladů (návrh nebyl schválen), 2) řešení havarijního stavu náhonu 

vedoucího z Dobrotic do zámku (návrh nebyl schválen) a 3) řešení problematiky 

nevyhovujících přechodů ve městě (návrh byl schválen). Ing. František Rafaja podal návrh na 

doplnění jednacího řádu zastupitelstva města týkající se rozesílání zápisu (návrh byl 

schválen). Závěrem starosta města navrhl doplnit program zasedání oproti písemné pozvánce 

o zprávu č. 1478 a 1480, projednat je pod body 21 a 23, a zprávu č. 1472, týkající se prodeje 

trafostanice a vedení NN na ul. Bořenovská, stáhnout z programu jednání z důvodu 

nedostatku informací. K těmto návrhům neměli členové zastupitelstva města ţádné 

připomínky, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 
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přijaté usnesení č. 6/2015 - N 1439 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

předloţený a upravený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného 

23. února 2015. 

 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. 

 

Schválený program: 

1. Schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba návrhové komise 

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

6. Termíny jednání zastupitelstva města ve II. pol. 2015 

7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 2/2001/18 ze dne 19.04.2001 týkajícího se 

jednání o přidělení veřejných zakázek 

8. Návrh úpravy jednacího řádu výborů zastupitelstva města 

9. Pověření členů zastupitelstva města do funkce obřadníka pro volební období 2014-2018 

10. Volba předsedy, členů a stanovení náplně činnosti Strategického výboru Zastupitelstva 

města Holešova 

11. Zřízení sluţebnosti v souvislosti se stavbou "Holešovsko sever - kanalizace" 

12. Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 1/2015 

13. Prodej částí městských pozemků p. č. 968/1 a p. č. 968/2, k. ú. Všetuly 

14. Prodej částí městských pozemků p. č. 705/1 a p. č. 1038/3, k. ú. Všetuly 

15. Prodej městských pozemků p. č. 1720/11, p. č. 1720/37, p. č. 1726/1, p. č. 1735/2 a p. č. 

1738/2, k. ú. Holešov 

16. Úplatné nabytí části pozemku p. č. 1039/2, k. ú. Všetuly 

17. Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53, p. 

č. 705/1, vše k. ú. Všetuly 

18. Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 968/3, k. ú. Všetuly 

19. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva 

20. Fond kultury, sportu a vzdělávání města Holešova 

21. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2015 

22. Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2015 

23. Projekt "Holešovské děti v pohybu" 

24. Uchovávání a zveřejňování zvukového záznamu jednání zastupitelstva města 

25. Řešení nevyhovujících přechodů ve městě 

26. Návrh úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova 

 

2. 

Volba ověřovatelů zápisu  

 

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert navrhl, aby ověřovateli zápisu byli MUDr. Ivan Manďák a 

Mgr. Jana Slovenčíková. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, přednesl návrh na usnesení: 
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přijaté usnesení č. 7/2015 - N 1442 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

ověřovateli zápisu MUDr. Ivana Manďáka a Mgr. Janu Slovenčíkovou. 

 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

3. 

Volba návrhové komise  

 

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert navrhl, aby členy návrhové komise byli MUDr. Lenka 

Dúbravčíková, Zdeněk Hlobil a Oldřich Rektořík. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, přednesl návrh 

na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 8/2015 - N 1445 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

návrhovou komisi ve sloţení: MUDr. Lenka Dúbravčíková, Zdeněk Hlobil a Oldřich 

Rektořík. 

 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

4. 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města  

 

Se zprávou o plnění usnesení z jednání zastupitelstva města 22. prosince 2014 a mimořádného 

zasedání 9. února 2015, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou před jednáním 

zastupitelstva města, seznámil přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit.  

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 9/2015 - N 1448 

Zastupitelstvo města Holešova 

 v z a l o   n a   v ě d o m í  
   

informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení z řádného zasedání 

Zastupitelstva města Holešova konaného 22. prosince 2014 a mimořádného zasedání 

9. února 2015. 

 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

5. 

Zpráva o činnosti orgánů města  

 

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města o těchto 

událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání:  
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Město: 

- řádné schůze rady města + mimořádné zasedání zastupitelstva města včetně 

pracovního setkání (9.02.2015) 

- první jednání výborů a komisí a schůzka s předsedy a zapisovateli komisí a 

výborů (21.01.) a jednání redakční rady Holešovska 

- jednání se všemi zaměstnanci MěÚ (leden) 

- pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 

Policií ČR 

- zasedání Mikroregionu Holešovsko na MěÚ 

- příprava projektů a investičních akcí (odbory a projekt. oddělení)  

- setkávání pracovní skupiny na aktualizaci a změnu www stránek města  

- koalice - zastupitelské kluby  

- realizace svateb, pohřeb M. Květákové, vítání občánků 

Proběhla jednání se: 

 společností VaK Ing. Lejsal a Ing. Vedra (smlouvy, oprava ul. 6. 

května aj.) 

 společností Industry Service o nejbliţším vývoji v průmyslové 

zóně (+ územní plán, umístění HZS Zl. kraje, spolupráce atd.) 

 předsedové osadních výborů a příprava voleb OV v MČ 

 jednateli a předsedy komisí a výborů 

 veliteli hasičských jednotek Holešova a MČ 

 Zlín - Ing. Malý ŘSZK -  ul. 6. května 

 projektovými manaţery KÚZK 

 CpS – oprava a humanizace – 4. etapa 

 TH a p. T. Svoboda – bazén a opravy areálu 

 s ředitelkami MŠ, ZŠ a SVČ + MC (20.01.) 

 Jednotu bratrskou p. Svoboda 

 Ing. Kutým (ředitel KÚZK) a jeho kolegy – zóna (meteoradar) 

 MKS – akce, rozpočet atd. 

 se zástupci Národ. památ. ústavu Kroměříţ – zámek  

 návštěva fy POKART a prohlídka prostor 

 setkání se zástupci Drůbeţárny a Farmy Holešov (územní plán) 

 se starostou Martinic (pozemky)  

 rezignace ředitelky 3. ZŠ Mgr. Heryánové k 31.07.2015 a 

příprava výběrového řízení  

 setkání s výběrovou komisí (22.01.) - program regenerace a 

soutěţ historické město – Holešov se umístil na 1. místě ve 

Zlínském kraji za rok 2014 a postup do národního kola 

              Další jednání: 

- výběrové řízení na pozice vedoucí odborů DS a VRŢP  

- setkání starostů měst a obcí ZK (Luhačovice 19. a 20. 2.) 

- návštěva europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové 

- prezentace města na veletrzích cest. ruchu (Brno, Bratislava)  

- jednání s řediteli příspěvkových organizací – projednávání finančních plánů 2015  

- setkání s bavorským policejním ředitelem (společenská schůzka) a VaSPŠ MV 

Hol. 

Kultura, školství, občanská sdružení: 

- novoroční ohňostroj (1.01.) 

- slavnostní novoroční koncert ve velkém sále holešovského zámku (11.01.) 
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- pravidelná jednání plesového výboru + vyhodnocení plesu (17.01.)  

- Tříkrálová sbírka (09. a 10.01.) 

- přednášky v městské knihovně  

- mše za starosty, zastupitele a místní politiky - kostel Nanebevzetí P. M. (24.01). 

- ples Gymnázia L. Jaroše (24.01.) 

- manţelé Válkovi – Letní škola barokní hudby 2015 

- jednání s o. s. Musica Holešov a MKS (město) – spolupráce a koordinace 

- ples Castella ve stylu gotiky aneb Noc na Karlštejně (31.01.) 

- zápisy do holešovských základních škol (6. 2.) 

- Farní ples (07.02.), večírek 3. ZŠ (20.01.), ples 2. ZŠ (21.02.) 

- školská rada 3. ZŠ 

- koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského (04.02.) 

- rada Charity (27.01.) 

- setkání se zástupci SFK ELKO Holešov 

- setkání s rybáři (spolupráce, náhon, rybníky apod.) 

- s atletickým klubem (p. Hřib) 

- jednání s dalšími zástupci spolků (zahrádkáři, sokoli, ČČK, Castellum, turisti + 

výroční schůze (22.01.) atd.) 

- výroční schůze o.s . Všetuláci sobě (28.01.), o. s. Vlastivědný krouţek (30.01.) a 

ČZS Dobrotice – Sádek (21.02.), výroční schůze SDH v MČ  

- masopust (ostatky) MČ, Holešov a Všetuly (14. a 15.02.) 

Pozvánky (aktuální): 

* 26.02. Holešovský jarmark – trhy místních výrobců – Holešov, náměstí Dr. E. Beneše  

* 27.02. Ples Vyšší a Střední policejní školy MV Holešov – sály zámku Holešov 

* 28.02. Večer sólistů – Pořádá HKO a MKS Holešov - Sala terrena  

* 28.02. Rohálovská desítka - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích  

* 04.03. Sakura a jablíčko - HDS Moravské děti s japonskou zpěvačkou Nao Higano – zámek  

* 07.03. Holešovský blešák – hobby sběratelská burza – zámek Holešov 

* 18.03. Jarní koncertní řada festivalu Musica Holešov 2015 – The European Guitar Quartet – 

čtyři světové hvězdy akustické kytary – a v 17 h. setkání k 10. výročí koupi zámku a zahrady 

městem – sala terrena a velký sál - zámek Holešov 

* 21.03. Den zdraví a Den řemesel - MKS a 3. ZŠ – tradiční přehlídka – 3. ZŠ  

* 24.03. Holešovsko za okupace aneb co se na výstavu nevešlo – přednáška p. Machálek, 

Machala, Olšina, Dúbravčík – studovna městské knihovny  

* 25.03. „Taneční hodiny pro starší a pokročilé“ – hra B. Hrabala, v hl. roli J. Dvořák – kino  

* 27.03. Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová s kapelou ELKO Band – New drive club  

* 28.03. Zahájení zámecké sezony – pohádkový zámek – zámek Holešov 

* 27. - 29.03. Okresní přehlídka mysliveckých trofejí – zámek Holešov 

* 30.03. Den učitelů – setkání s pedagogy a pracovníky holešovských MŠ, ZŠ a SVČ + SŠ - 

zámek 

Výstava – Holešovsko za okupace 1939 - 1945. 70 let od konce 2. světové války, 20. březen 

aţ 31. květen - zámek Holešov, zadní galerie (místnosti č. 107 a 108) – vernisáţ 19.03.  

Výstava – Fotografie z oprav zámku, březen – listopad, zámek Holešov, arkády v přízemí 

(otevření 18.03.) 

 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 10/2015 - N 1451 

Zastupitelstvo města Holešova 

 v z a l o   n a   v ě d o m í  
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  informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání 

Zastupitelstva města Holešova. 

 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

6. 

Termíny jednání zastupitelstva města ve II. pol. 2015  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 11/2015 - N 1455 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova ve II. pololetí 2015 od 16 hod. 

takto: 21.09., 02.11. a 14.12. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

7. 

Revokace usnesení zastupitelstva města č. 2/2001/18 ze dne 19.04.2001 týkajícího se 

jednání o přidělení veřejných zakázek  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 

Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informaci k práci těchto zástupců výborů ve 

výběrových komisích. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe rozhodnutí výběrové komise je pro 

radu města více méně závazné a účast těchto zástupců při projednávání veřejných zakázek je 

tedy bezpředmětná. Důleţitější je při samotných výběrových řízeních. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  

 

přijaté usnesení č. 12/2015 - N 1457 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

revokaci usnesení zastupitelstva města č. 2/2001/18 ze dne 19.04.2001, kterým 

uloţilo radě města, aby k projednávání veřejných zakázek v hodnotě díla nad 100 tis. 

Kč byli přizváni zástupci Kontrolního výboru, Finančního výboru a Komise výstavby. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 5 se zdrţelo. 

 

8. 

Návrh úpravy jednacího řádu výborů zastupitelstva města  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, ţe 

Finanční výbor Zastupitelstva města Holešova na svém jednání 16.12.2014 projednal a 
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schválil jednací řád výborů zastupitelstva města v upraveném znění čl. III bod 6 takto: 

„Předseda můţe na jednání výboru přizvat jiné osoby, je-li jejich přítomnost ţádoucí k řešení 

projednávaných záleţitostí. Starosta města, místostarostové a členové zastupitelstva města se 

mohou zúčastnit jednání výborů dle svého uváţení. Jednání se však vţdy zúčastňuje 

jednatelka výboru, jmenovaná tajemníkem městského úřadu."  

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 13/2015 - N 1468 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

úpravu jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Holešova dle předloţeného 

návrhu. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

9. 

Pověření členů zastupitelstva města do funkce obřadníka pro volební období 2014-2018  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a informoval, 

ţe ze zákona jsou automaticky obřadníky starosta a místostarostové města. Dále informoval o 

navrţených kandidátech jednotlivých zastupitelských klubů: KDU-ČSL navrhla Ing. Pavla 

Karhana, Sdruţení nezávislých Holešovska Mgr. Svatavu Ságnerovou a ODS PaedDr. Zdeňka 

Janalíka.  

Vyzval členy zastupitelstva města k doplnění navrhovaných kandidátů. Ing. Radek Doleţel 

navrhl na funkci obřadníka za klub ANO 2011 Ing. Martina Koplíka.  

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 14/2015 - N 1476 

Zastupitelstvo města Holešova 

 p o v ě ř i l o  
   

v souladu s ustanovením § 11 a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 

v platném znění, pro volební období 2014-2018 do funkce obřadníka (oddávajícího) 

s právem uţívat závěsný odznak s velkým státním znakem ČR tyto členy 

Zastupitelstva města Holešova: 

- Ing. Pavel Karhan 

- PaedDr. Zdeněk Janalík 

- Mgr. Svatava Ságnerová 

- Ing. Martin Koplík 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 
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10. 

Volba předsedy, členů a stanovení náplně činnosti Strategického výboru Zastupitelstva 

města Holešova  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Informoval o 

doporučení rady města zvolit členy sedmičlenný výbor z navrţených kandidátů 

zastupitelských klubů a zároveň s nimi členy zastupitelstva města seznámil: ODS – Luděk 

Hradil, KDU-ČSL – Ing. Pavel Karhan, ČSSD – Pavel Krkavec, KpH – Mgr. Jana 

Slovenčíková, ANO 2011 – Mgr. Milan Fritz, KSČM – Ludmila Hřeben Štaudnerová, 

Sdruţení nezávislých Holešovska – Ing. Jaromír Tomšů. O těchto kandidátech bylo hlasováno 

takto: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel – návrhy byly schváleny. Dále starosta města informoval o 

doporučení rady města zvolit Mgr. Janu Slovenčíkovou předsedkyní výboru. Ludmila Hřeben 

Štaudnerová podala protinávrh na Ing. Pavla Karhana. Tento protinávrh nebyl schválen (10 

pro, 7 proti, 5 se zdrţelo). O návrhu rady města na Mgr. Janu Slovenčíkovou bylo hlasováno 

takto: 12 pro, 6 proti, 4 se zdrţeli – návrh byl schválen. 

 

přijaté usnesení č. 15/2015 - N 1477 

Zastupitelstvo města Holešova 

 z v o l i l o  

 

  dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro 

volební období 2014-2018: 

- předsedkyní Strategického výboru Zastupitelstva města Holešova Mgr. Janu 

Slovenčíkovou. 

- členy Strategického výboru Zastupitelstva města Holešova: Luděk Hradil, Ing. 

Pavel Karhan, Pavel Krkavec, Mgr. Milan Fritz, Ing. Jaromír Tomšů a Ludmila 

Hřeben Štaudnerová. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 

Termín: bezodkladně 

 

11. 

Zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou "Holešovsko sever - kanalizace"  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 16/2015 - N 1469 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

změnu usnesení č. ZM 8/2014 ze dne 25.02.2014 týkající se smlouvy o zřízení 

sluţebnosti v souvislosti s ukončenou stavbou "Holešovsko sever - kanalizace" dle 

předloţeného návrhu. 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Nedbal 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 3 se zdrţeli. 
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12. 

Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 1/2015  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a vyzval 

vedoucího finančního odboru Ing. Dušana Leška, aby přítomné předloţeným rozpočtovým 

opatřením podrobně provedl.  

Ing. Pavel Karhan podal protinávrh zastupitelského klubu KDU-ČSL: 1) vypustit finanční 

částky 250 tis. Kč na oplocení zámecké obory, 200 tis. Kč na oslavy 10. výročí zámku a 30 

tis. Kč na „Osobnost roku“ a 2) zařadit do výdajů částku 480 tis. Kč na zahájení rekonstrukce 

kulturního domu a fotbalového hřiště v Tučapech.  

Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru. 

Zdeněk Hlobil podpořil návrh Ing. Karhana týkající se vypuštění finanční částky 250 tis. Kč 

na oplocení zámecké obory. Navrhl v této lokalitě vybudování nové komunikace místo 

cyklostezky a podpořil plánované osvětlení v Dobroticích. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe 

je průjezd obyvatelů okolních chatek oborou je problém a je třeba jej řešit. 

Ing. Radek Doleţel podal doplňující informace týkající se řešení zamezení průjezdu oborou 

instalováním jehlanových zátarasů.  

MVDr. Zbyněk Miklík navrhl pouţít jako zátarasy kmeny spadlých stromů. 

PaedDr. Zdeněk Janalík podpořil návrh MVDr. Miklíka, ale navrhl ponechat finanční částky v 

rozpočtu, pokud řešení betonovými zátarasy nebo jiným způsobem nebude vyhovující. 

K finanční částce na oslavy zámku podal vysvětlující informace starosta města a k návrhu 

zařazení částky na rekonstrukci kulturního domu v Tučapech se vyjádřil s tím, ţe po 

ustanovení osadního výboru se město touto místní částí bude samozřejmě také více zabývat.  

Ing. Pavla Karhana podpořila Ludmila Hřeben Štaudnerová a podala návrh na usnesení, 

kterým bude město deklarovat, ţe se uvedenou problematikou v místí části Tučapy bude 

zabývat.  S tímto návrhem vyjádřil starosta města souhlas.  

Doplňující informace k rozpočtovému opatření poţadovala ředitelka 3. ZŠ. Poskytl je Ing. 

Leško a starosta města. 

O havarijním stavu v Tučapech informovala přítomná ředitelka Mateřské školy Sluníčko 

Lenka Krčová, která má v Tučapech odloučené pracoviště.  

Po ukončení diskuse bylo o protinávrhu Ing. Pavla Karhana hlasováno takto: 9 pro, 5 proti, 8 

se zdrţelo. Protinávrh nebyl schválen, proto starosta města přednesl návrh na usnesení:  

 

přijaté usnesení č. 17/2015 - N 1474 

Zastupitelstvo města Holešova 

 

I  s c h v á l i l o  
    

 1. rozpočtové opatření města Holešova č. 1/2015 dle předloţeného a doplněného 

návrhu. 

  

 2. rozdělení objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Fondu 

kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle předloţeného návrhu. 

  

II p o v ě ř i l o  
   

starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta předložit návrh obsahující finanční náročnost 

opravy objektu Mateřské školy a fotbalového hřiště místní části Tučapy včetně časové 

posloupnosti na příští zasedání zastupitelstva města.  
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Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: ZM 27.04.2015 

Hlasování: 15 pro, 1 proti, 6 se zdrţelo. 

 

13. 

Prodej částí městských pozemků p. č. 968/1 a p. č. 968/2, k. ú. Všetuly  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 18/2015 - N 1454 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

 1. prodej částí městských pozemků p. č. 968/1, ostatní plocha, a p. č. 968/2, ostatní 

plocha, o výměře určené dle GPL č. 1137-42/2007 - 62 m
2
, k. ú. Všetuly, Mgr. 

Radku Robešovi za kupní cenu 200 Kč/m
2 

+ náklady s tímto prodejem spojené. 

 

Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29.05.2015. Po marném uplynutí 

uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 

  

 2. prodej částí městských pozemků p. č. 968/1, ostatní plocha, a p. č. 968/2, ostatní 

plocha, o výměře určené dle GPL č. 1137-42/2007 - 58 m
2
, k. ú. Všetuly, 

Stanislavu a Marii Robešovým za kupní cenu 200 Kč/m
2 

+ náklady s tímto 

prodejem spojené. 

 

Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29.05.2015. Po marném uplynutí 

uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 2 nehlasovali. 

 

14. 

Prodej částí městských pozemků p. č. 705/1 a p. č. 1038/3, k. ú. Všetuly  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 19/2015 - N 1456 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

prodej částí městských pozemků p. č. 705/1, ostatní plocha, a p. č. 1038/3, ostatní 

plocha, o celkové výměře cca 220 m
2
, k. ú. Všetuly, Petře Ležákové, za kupní cenu 

200 Kč/m
2 

+ náklady s tímto prodejem spojené. 

 

Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29.05.2015. Po marném uplynutí uvedené 
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lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 18 pro, 3 proti, 0 se zdrţel, 1 nehlasoval. 

 

15. 

Prodej městských pozemků p. č. 1720/11, p. č. 1720/37, p. č. 1726/1, p. č. 1735/2 a p. č. 

1738/2, k. ú. Holešov  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města, a to prodejem za 300 Kč/m
2
 dle 

předloţeného návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. 

Ing. Jaromír Tomšů kritizoval nízkou kupní cenu, která je navíc rozdílem 4 % v rozporu se 

zveřejněným záměrem prodeje a upozornil na další (jiţ potřetí předkládané) nedostatky 

smlouvy a nesplněný závazek společnosti Lidl, týkající se výsadby zeleně. Vyjádřila se 

právnička města a Mgr. Jiří Mikulenka. K výsadbě zeleně se vyjádřil ved. Odboru VRŢP Ing. 

Tomáš Nedbal. 

Názor Ing. Tomšů podpořil Ing. Pavel Karhan a MVDr. Zbyněk Miklík.  

Pavel Svoboda upozornil na změnu zákona v souvislosti s daní z převodu, kterou hradí 

prodávající a činí rozdíl 4 %. 

Zástupce společnosti Lidl p. Sahaj vyjádřil stanovisko kupujícího s tím, ţe jejich vzorovou 

smlouvu, kterou předloţili, neustále přepracováváme.  

Ing. Pavel Karhan navrhl revokovat usnesení zastupitelstva města o prodeji z roku 2014. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová navrhla vyhlásit nový záměr prodeje. Tento názor podpořil 

PaedDr. Zdeněk Janalík a navrhl zahrnout do nové smlouvy všechny připomínky včetně nově 

vyhlášené ceny a dnešní návrh na usnesení neschválit.  

Bc. Jaroslav Chmelař vyzval zástupce Lidlu, aby vyjádřil své stanovisko, zda bude mít 

společnost o pozemky zájem v případě vypracování nového záměru prodeje. Zástupce se 

vyjádřil kladně v případě, ţe budou známy podmínky smlouvy do 3 měsíců.  

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  

O tomto návrhu bylo hlasováno dle jednacího řádu v pozitivní formě takto: 

0 pro, 15 proti, 7 se zdrţelo. Návrh nebyl schválen a usnesení zní: 

 

přijaté usnesení č. 20/2015 - N 1458 

Zastupitelstvo města Holešova 

I  n e s c h v á l i l o  
   

prodej městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 159 m
2
, p. č. 1720/37, 

ostatní plocha, o výměře 265 m
2
, p. č. 1726/1, orná půda, o výměře 40 m

2
, p. č. 

1735/2, zahrada, o výměře 38 m
2 

a p. č. 1738/2, zahrada, o výměře 144 m
2
, vše k. ú. 

Holešov, společnosti LIDL Česká republika, v. o. s., zastoupena společníkem - 

společností Lidl Holding, s. r. o., za kupní cenu 300 Kč/m
2 

+ náklady s prodejem 

spojené, dle předloţeného návrhu; 

  

II u l o ž i l o  
   

zastupitelským klubům předloţit do 14 dnů připomínky ke smlouvě o smlouvě 

budoucí. 
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Zodpovídá: Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta 

Termín: bezodkladně 

 

16. 

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1039/2, k.ú. Všetuly  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

O tomto návrhu bylo hlasováno dle jednacího řádu v pozitivní formě takto: 

3 pro, 17 proti, 2 se zdrţeli. Návrh nebyl schválen a usnesení zní: 

 

přijaté usnesení č. 21/2015 - N 1459 

Zastupitelstvo města Holešova 

 n e s c h v á l i l o  
   

úplatné nabytí části pozemku p. č. 1039/2, ostatní plocha, o výměře cca 2 300 m
2
, 

k. ú. Všetuly, z majetku Miloše Piska a Pavla Pospíšila do majetku města Holešova za 

kupní cenu 190 Kč/m
2
. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

 

17. 

Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 705/53, 

p. č. 705/1, vše k. ú. Všetuly  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a  

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 22/2015 - N 1466 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 

705/53 a p. č. 705/1, vše k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. 

 

18. 

Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 968/3, k. ú. Všetuly  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 
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přijaté usnesení č. 23/2015 - N 1471 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 968/3, zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 1 m
2
, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

19. 

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a 

zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 24/2015 - N 1475 

Zastupitelstvo města Holešova 

I  s c h v á l i l o  
   

bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků st. p. č. 173, zastavěná plocha a 

nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. st. 173, 

st. p. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., stavba 

stojí na pozemku p. č. st. 299, p. č. 246/5, trvalý travní porost, p. č. 246/6, ostatní 

plocha, sportoviště, zapsaných na LV č. 60000 pro kat. území Ţopy, obec Holešov, z 

vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

města Holešov se všemi součástmi a příslušenstvím; 

zřízení k převáděným nemovitým věcem, a to pozemkům st. p. č. 173, zastavěná 

plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 

st. 173, st. p. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., 

stavba stojí na pozemku p. č. st. 299, p. č. 246/5, trvalý travní porost, p. č. 246/6, 

ostatní plocha, sportoviště, zapsaných na LV č. 60000 pro kat. území Ţopy, obec 

Holešov, věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit 

převáděné nemovité věci a nezatíţit je zástavním právem po dobu 30 let ode dne 

jejich nabytí do svého vlastnictví; 

 

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

věcného práva č. UZSVM/BKM/468/2015-BKMM s Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových v předloţeném znění; 

  

II p o v ě ř i l o  
   

starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem této smlouvy. 

 

Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 



 - 14 - 
 

 

20. 

Fond kultury, sportu a vzdělávání města Holešova  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel a 

zároveň seznámil členy zastupitelstva s nejvýznamnějšími změnami ve Statutu Fondu kultury, 

sportu a vzdělávání v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů z 05.02.2015.  

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 25/2015 - N 1480 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

"Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání" města Holešova dle předloţeného 

návrhu. 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. 

 

21. 

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2015  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesla předsedkyně Kontrolního výboru Ludmila 

Hřeben Štaudnerová. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 26/2015 - N 1470 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pololetí 2015 

dle předloţeného návrhu. 

 

Zodpovídá: Ludmila Hřeben Štaudnerová 

Termín: průběţně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.  

 

22. 

Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2015  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl předseda Finančního výboru Ing. Martin Koplík. 

K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 27/2015 - N 1478 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na           

I. pololetí 2015 dle předloţeného návrhu. 
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Zodpovídá: Ing. Martin Koplík 

Termín: průběţně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

23. 

Projekt "Holešovské děti v pohybu"  

 

Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesla Mgr. Svatava Ságnerová. Reagoval starosta 

města s tím, ţe občanské sdruţení Olympia by mělo ţádost o finanční dotaci řešit v rámci 

Akce milion.  

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, co od návrhu na usnesení očekává. Mgr. 

Ságnerová odpověděla, ţe smyslem je příslib města na poskytování pravidelné finanční 

podpory tomuto projektu. 

PaedDr. Zdeněk Janalík doporučil formulovat usnesení jinak a starosta města navrhl 

formulaci jako ţádost o záštitu. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  

 

přijaté usnesení č. 28/2015 - N 1482 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
   

záštitu nad pohybovým projektem „Holešovské děti v pohybu“ v letech 2015-2018. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. 

 

24. 

Řešení nevyhovujících přechodů ve městě  

 

Ing. Pavel Karhan seznámil přítomné se svým návrhem na usnesení: „Zastupitelstvo ukládá 

starostovi města na příští jednání předloţit technická řešení nevyhovujících přechodů ve 

městě včetně finanční náročnosti a časového harmonogramu a akci u příleţitosti měsíce 

bezpečnosti zahájit. K financování pouţít ve spolupráci s velícím stráţníkem MP vyuţít 

moţné zdroje v MP“. 

Reagoval starosta města a zároveň vyzval vedoucího Odboru VRŢP Ing. Tomáše Nedbala, 

aby se k této problematice vyjádřil. 

Zdeněk Hlobil vyjádřil názor řešit velkou frekvenci ul. Palackého obchvatem R49 a z jeho 

pohledu existence přechodů pro chodce v místě odbočování rychlost jízdy zbrzdí.  

K části týkající se městské policie Holešov se vyjádřil přítomný stráţník MěP, pověřený jejím 

řízením, Eduard Dlhopolček, DiS. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  

 

přijaté usnesení č. 29/2015 - N 1483 

Zastupitelstvo města Holešova 

 u l o ž i l o  
   

starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit technická řešení nevyhovujících 

přechodů ve městě včetně finanční náročnosti, časového harmonogramu a návrhu 

memoranda k této akci na příští zasedání zastupitelstva města. 
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Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta 

Termín: ZM 27.04.2015 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

25. 

Návrh úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova  

 

Ing. František Rafaja seznámil přítomné se svým návrhem na usnesení: „Zastupitelstvo města 

Holešova po projednání schvaluje v Jednacím řádu Zastupitelstva města Holešova v čl. X  – 

Zápis z jednání zastupitelstva změnit text b. 8 následně: Text zápisu v elektronické podobě 

sekretariát starosty rozešle ihned po jeho ověření členům zastupitelstva, tajemníkovi, 

vedoucím odborů a ředitelům obchodních společností zaloţených městem. Členům 

zastupitelstva, kterým nelze doručit text zápisu v elektronické podobě, zašle sekretariát 

starosty kopii zápisu“. 

Členové zastupitelstva projevili názor, ţe by bylo vhodné zpřístupnit zápis z jednání na 

webových stránkách města. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl upravený návrh na usnesení:  

 

přijaté usnesení č. 30/2015 - N 1484 

Zastupitelstvo města Holešova 

 s c h v á l i l o  
  

 úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova v čl. X – Zápis z jednání 

zastupitelstva, bod 1) takto: Zápis z průběhu jednání zastupitelstva města pořizuje 

pověřená pracovnice městského úřadu. Zápis musí být pořízen do 7 dnů po ukončení 

zasedání zastupitelstva města a uloţen na městském úřadě k nahlédnutí. Zápis bude 

po úpravě v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů zveřejněn na webových 

stránkách města. 

 

Zodpovídá: Ing. František Fuit, tajemník MěÚ 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

Po další diskuzi zastupitelů k této problematice vystoupila z řad občanů paní Zicháčková, 

která poţadovala zveřejnit na webových stránkách města záznam o hlasování z jednání 

zastupitelstva města. Občané podle ní mají právo vědět, jak jejich představitelé, které volili, 

hlasují a jak tedy hájí jejich zájmy. Informovala také o tom, ţe veřejnost je pobouřena. 

Tento názor podpořil Ing. František Rafaja a Ludmila Hřeben Štaudnerová.  

Ing. Pavel Karhan navrhl zveřejňovat na webových stránkách města audiovizuální záznam 

z jednání zastupitelstva města. 

Ing. Radek Doleţel se vyjádřil negativně k předkládání návrhu na usnesení na zastupitelstvu 

města v den jeho konání. Dle jeho názoru by bylo uvádění hlasování jednotlivých členů 

zastupitelstva města do zápisu z jednání technicky velmi náročné.  

Mgr. Jan Koláček se vyjádřil s tím, ţe ani jeden ze zastupitelů nemá zájem neumoţnit 

zveřejnění způsobu hlasování. Je třeba ale zprávy řádně a komplexně připravovat. 

Mgr. Svatava Ságnerová přednesla návrh na usnesení: „Zastupitelstvo města Holešova ukládá 

tajemníkovi připravit podklady pro jednání ZM 27. 4. 2015, umoţňující zveřejňování 

zvukového záznamu jednání ZM na webových stránkách města Holešova a schvaluje změnu 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova v článku X. bod 7 následně: Průběh jednání 

zastupitelstva města je současně nahráván pomocí záznamového zařízení. Zvukový záznam 
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slouţí pro vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva a je archivován dle zákona.“ Starosta 

města se vyjádřil kladně s tím, ţe změnu jednacího řádu navrhuje projednat na příštím 

zasedání v souladu s předloţenými podklady. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl upravený návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 31/2015 - N 1488 

Zastupitelstvo města Holešova 

 u l o ž i l o  
   

tajemníkovi MěÚ Ing. Františku Fuitovi připravit podklady pro jednání 

Zastupitelstva města Holešova 27.04.2015, umoţňující zveřejňování zvukového 

záznamu tohoto jednání na webových stránkách města Holešova. 

 

Zodpovídá: Ing. František Fuit 

Termín: ZM 27.04.2015  

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.           

 

IV. 

 

Diskuse členů zastupitelstva města 

 

Ing. Pavel Karhan přednesl v diskusi návrh na usnesení: „1) V souvislosti se zkvalitněním 

mediálních výstupů a čtrnáctideníku Holešovsko zastupitelstvo města zřizuje funkci tiskový 

mluvčí - redaktor. 2) Zastupitelstvo stanovilo počet čísel …/rok s nákladem … ks.“. Zároveň 

informoval, ţe zastupitelský klub KDU-ČSL navrhuje, aby Holešovsko vycházelo jako 

čtrnáctideník. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 5 proti, 8 se zdrţelo. Návrh nebyl 

schválen a usnesení zní:  

 

přijaté usnesení č. 32/2015 - N 1489 

Zastupitelstvo města Holešova 

 n e s c h v á l i l o  
   

zřízení funkce tiskového mluvčí - redaktora. 

 

V další částí svého vystoupení Ing. Pavel Karhan seznámil přítomné pomocí dataprojektoru s 

havarijním stavem náhonu vedoucím z Dobrotic do zámku. Vyjádřil se starosta města a 

zároveň celou problematiku, související se zámeckými rybníky, shrnul.  

Ing. Radek Doleţel informoval, ţe touto problematikou se zabývá a představil členům 

zastupitelstva města moţné varianty jejího řešení. Dle jeho názoru je třeba připravit projekt 

s cílem získat finanční dotace. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe Odbor ŢP se náhonem 

zabývá jiţ delší dobu, ale vyţaduje to obrovské finanční prostředky. Je třeba zmapovat 

pozemky, které bude nutno k řešení problematiky vykoupit. 

PaedDr. Zdeněk Janalík podpořil návrh přijat usnesení, kterým bude uloţeno předloţit 

komplexní materiál zabývající se analýzou současného havarijního stavu náhonu.  

MVDr. Zbyněk Miklík upozornil na nutnost zabývat se také stavidlem na Rusavě. 

Pavel Svoboda upozornil, ţe je třeba nejdříve problematiku majetkově vyřešit a potom ţádat o 

dotaci. Řešení stavu náhonu, který k zámku a Holešovu historicky patří, podpořil. 
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Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení: 

 

přijaté usnesení č. 33/2015 - N 1490 

Zastupitelstvo města Holešova 

 u l o ž i l o  
   

starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit komplexní materiál zabývající 

se analýzou současného havarijního stavu náhonu z Dobrotic do zámku včetně návrhu 

řešení. 

 

Zodpovídá: Mgr. Rudolf Seifert, starosta města 

Termín: 06/2015 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.           

 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda je jiţ jmenován nový vedoucí Odboru 

školství. Odpověděl starosta města s tím, ţe se připravuje vyhlášení výběrového řízení 

vedoucího Odboru školství a sociálních věcí, popř. jiné řešení tak, aby byla oblast školství 

„posílena“. Ludmila Hřeben Štaudnerová však vyjádřila názor, ţe povaţuje uvedené spojení 

za nevhodné a tento názor podpořila také MUDr. Lenka Dúbravčíková. Dále informovala o 

plánovaném výjezdním zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova v budově 

na ul. Pivovarská a upozornila na potřebu zamést na chodnících ve městě zbytky makadamu 

po zimní údrţbě. Závěrem znovu vznesla poţadavek, aby členové kontrolního výboru měli 

průkaz, kterým se mohou při provádění kontrol prokázat. Starosta města se vyjádřil s tím, ţe 

členové výboru dostávají pověření na jednotlivé kontroly a vlastnictví průkazek můţe vést 

k jejich zneuţití. Uvedl ale, ţe se touto problematikou bude ještě zabývat. 

Ing. Pavel Karhan podpořil realizaci osvětlení v Dobroticích. 

Zdeněk Hlobil upozornil na nedostatečnou údrţbu příkopů při vjezdu do místní části 

Dobrotic, jelikoţ dochází k jejich ucpávání a lidé mají často ve sklepech vodu. Tento podnět 

vzal starosta města na vědomí.  

Ing.Martin Koplík seznámil přítomné pomocí dataprojektoru s portálem „strategieholešov.cz“, 

který vytvořil. Jedná se o portál otevřený občanům města a jeho místních částí, vedoucím 

odborů a členům zastupitelstva města. 

Bc. Jakub Šneider podpořil poţadavek, aby byly návrhy na usnesení k projednání na 

zastupitelstvu města předkládány s dostatečným časovým předstihem, aby měl moţnost se na 

hlasování o nich řádně připravit. 

 

V. 

 

Diskuse občanů města 

 

Občané města moţnosti diskuse nevyuţili. 

 

VI. 

 

Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

 

Předsedkyně návrhové komise MUDr. Lenka Dúbravčíková ověřila zapisovatelkou 

předloţený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesla. Členové zastupitelstva města 

k němu neměli ţádné připomínky. 
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VII. 

 

Závěr 

 

Závěrem starosta města poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

Holešov 27.02.2015 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rudolf Seifert v. r.    MUDr. Ivan Manďák v. r.           Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 

         starosta města             ověřovatel zápisu       ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 


