
 Město Holešov, Zastupitelstvo města Holešova, Masarykova 628, Holešov 
 
 

 

Zápis 
z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 27. dubna 2015 
 
 
Místo jednání: zasedací místnost Městského úřadu Holešov  
Zahájení: 16 hod. 
Ukončení: 20 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Omluveni: Libor Liška byl omluven ze začátku zasedání. 
 

  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. Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na 
usnesení: 
 
přijaté usnesení č. 34/2015 - N 1439 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

předloţený program jednání Zastupitelstva města Holešova konaného 27. dubna 
2015. 
 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 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. Zveřejnění záměru prodeje trafostanice a vedení NN - byty Bořenovská 
7. Statut a zásady Fondu rozvoje bydlení 
8. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
9. Zřízení sluţebnosti v souvislosti se stavbou "Holešovsko sever - kanalizace" 
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10. Pořízení audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva města 
11. Udělení ceny města Holešova 
12. Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 2/2015 
13. Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí 
14. Ţádost Charity Holešov o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu energií v 
roce 2015 
15. Výstavba zvonice v lokalitě ul. 6. května ve Všetulích 
16. Ţádost obce Bořenovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření předepsané 
rychlosti 
17. Prodej městského pozemku p. č. 968/3, k. ú. Všetuly 
18. 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 
19. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1608/7, jehoţ součástí je budova bez čp/če, k. ú. 
Holešov 
20. Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě ul. Školní v Holešově, 
případně jejich částí, vše k. ú. Holešov 
21. Zveřejnění záměru prodeje id. 5/8 městského pozemku p. č. 629, k. ú. Holešov 
22. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1852/19, k. ú. Holešov 
23. Zveřejnění záměru prodeje 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 
24. Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1703/2 a p. č. 1705, k. ú. Holešov 
25. Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování "Územního plánu Holešov" 
26. Schválení výše finančního příspěvku na dopravní obsluţnost 
27. Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu  

 
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert navrhl, aby ověřovateli zápisu byli MUDr. Lenka 
Dúbravčíková a Pavel Svoboda. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, přednesl návrh na usnesení: 
 
přijaté usnesení č. 35/2015 - N 1443 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

ověřovateli zápisu MUDr. Lenku Dúbravčíkovou a Pavla Svobodu. 
 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
3. 

Volba návrhové komise  
 
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert navrhl, aby členy návrhové komise byli Libor Liška, Mgr. 
Svatava Ságnerová a Ing. Martin Koplík. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, přednesl návrh na 
usnesení: 
 
přijaté usnesení č. 36/2015 - N 1446 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

návrhovou komisi ve sloţení: Libor Liška, Mgr. Svatava Ságnerová a Ing. Martin 
Koplík. 
 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 
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4. 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města  

 
Se zprávou o plnění usnesení z jednání zastupitelstva města 23. 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. 37/2015 - N 1449 
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 23. února 2015. 
 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
Na jednání se dostavil Libor Liška. 
 

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:  
Město – pravidelné: 

- řádné schůze rady města a 04.03. mimořádná schůze rady a 
- jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách (zámek, val u JVO, ul. 

Sušilova, CpS atd.) a jednání koalice 
- příprava nového Komunitního plánu města 
- jednání s o. s. (rybáři, sokoli, Drásal, Vesani, Holešov-Man, Skřítek – hájenka, 

p. Šuráň - kino atd.) a s farností Holešov 
- jednání s různými zástupci firem – nabídky spolupráce a produktů pro město 
- jednání Komise pro modernizaci městských webových stránek 
- pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 

Policií ČR a MKS, s vedením TH a TS (správa majetku města) 
- jednání redakční rady Holešovska  
- projednávání projektu SMO  
- dozorčí rady TS + TH (volba předsedy - 02.03.) 
- školské rady holešovských základních škol 
- dozorčí rada Technických sluţeb Holešov - 04.03. 
- dozorčí rada společnosti Industry Service - 23.04. 
- příprava oslav 10 let zámku s MKS 
- příprava studií a projektů na opravy – nám sv. Anny, ul. 6. května + jednání se 

společností  VaK, a. s., Kroměříţ a ŘSZK 
- schůze mikroregionu a jednání s TS – projekt překladiště v TS 
- svatby a vítání občánků 

Město – další důleţitá jednání: 
- Krajský úřad ZK – o protipovodňových opatření (III. obce – 25.02.) 
- 09. 04. Praha – Ministerstvo kultury – ocenění Holešova „Historické město ZK“ 
- se zástupce společnosti LIDL – 03.03. a zástupcem fy Strabag Ing. Benešem 

(ul. Sušilova, Školní atd. – 05.03.) 
- se společností Agro Brno v záleţitosti ozelenění valu u JVO – 06.03. 
- s Drůbeţárna, veřejné projednávání nové verze ÚP 
- plk. Bobšík HZS ZK– spolupráce a problémy atd. 
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- p. Javůrek a p. Maniš z HZS ZK bylo projednáváno rozšiřování HZS v Holešově 
a jednání s SDH Holešov 23.04. 

- vernisáţ výstavy Holešov za okupace – zámek 19.03. 
- 21. 03.- Den zdraví – III. ZŠ  
- s pí Bradovou ze ZK v záleţitosti komunitního plánování spolupráce o soc. 

začleňování potřebných osob + konference  
- s náměstkem hejtmana ZK Ing. Mařákem 
- veřejné schůze v místních částech – 24.03. Ţopy, 25.03. Količín, 26.03. 

Dobrotice a 31.0 3. Tučapy + volby nových OV 
- 27. 03. okresní výstava mysliveckých trofejí (zahájení) 
- 01.04. havárie vody v MŠ v ul. Grohova, jednání s ředitelkami MŠ – prázdninový 

provoz + sniţování kapacity školek z důvodu hygieny (prostory) 
- 02.04. setkání s občany města + 08.04. beseda o SPZ a investici fy Panattoni 
- 07.04. setkání s občany ul. 6. května v TYMY 
- 17.04. konkurz na ředitele/ředitelku 3. ZŠ  
- 21.04. valná hromada VAK Kroměříţ a setkání se zástupci České pošty a Rada 

Charity 
- CPS – projednání nabídky odlehčovacích sluţeb pro město Přerov  
- výběrová řízení na pozice vedoucí Odboru ISÚ  
- 20.04. a další dny – projekt Smart City 
- kontroly z finančního úřadu – EGON, Czech point atd. 

Kultura, školství a občanská sdruţení 
- přednášky a besedy v městské knihovně  
- 27.02. ples VPŠ a SPŠ MV 
- 28.02. „Rohálovská desítka“  
- Koncerty – HKO 28.02., 18.03. Musica, 21.03 Moravské děti, 05.04. HKO, 

18.04. Holešovský Big Band, 21.04. Musica 
- 07.03. obnovený „Holešovský blešák“ 
- 14.03. výroční schůze ČSZ a Klubu důchodců 
- 27.03. „Noc s Andersenem“ – knihovny, 1. ZŠ, TyMy atd. 
- 30.03. oslavy Dne učitelů na zámku 
- 04.04. otevírání zámku, 11.04. „Všetulská hůlka“ 
- Městská knihovna Holešov - literárně-hudební pásmo k 70. výročí osvobození 

města a jiné 
- 23. – 25.04. Chorvatsko - Dny města Desinič 
- 25.04. „Rohálovská padesátka“, 26.04. setkání maţoretek 3. ZŠ  

Závěrem pozval přítomné na tyto akce: 

 01.05. - program pro veřejnost v zámecké zahradě (MKS) 

 01.05. - Den otevřených dveří v městském domě na ul. Pivovarská – u příleţitosti 40. 
výročí otevření tehdejšího „Domu pionýrů“ 

 02.05. - výstava historické vojenské techniky na zámku (70 let od konce války) 

 06.05. - připomínka osvobození Všetul + beseda v SVČ – park a SVČ 

 07.05. - slavnostní připomínka konce 2. světové války – hřbitov Holešov v 15 h 

 08.05. - Količín - průvod, poloţení věnců k pomníku padlých  

 10.05. - připomínka Dne matek - program ZUŠ Holešov – kino Svět 

 15. – 17.05. - Dny města Holešova + 13.05. předání dotací (zámek, město) 

 21.05. - Den policie – pořádá VPŠ a SPŠ MV Holešov, MěP Holešov atd. – zámecká 
zahrada 

 22.05. – 24.05. – Dny partnerského města Pszczyna 

 29.05. – „Noc kostelů“ s programem 

 06.06. výročí zaloţení fotbalu v Holešově (110 let) 
 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 
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přijaté usnesení č. 38/2015 - N 1452 
Zastupitelstvo města Holešova 
 v z a l o   n a   v ě d o m í  
   

informaci starosty města o činnosti orgánů města od posledního jednání 
Zastupitelstva města Holešova. 
 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
6. 

Zveřejnění záměru prodeje trafostanice a vedení NN - byty Bořenovská  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doloţení příliš vysokých nákladů na vybudování trafostanice, 
dotazoval se, proč toto zařízení provozuje společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. 
s r. o., a vyjádřil se negativně k nízké prodejní ceně. Vyjádřil se starosta města a vyzval 
k vyjádření také přítomného ředitele uvedené společnosti. Doplňující informace poskytl 
přítomný Ing. Julíček, pověřen vedením odd. ISÚ. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace. Poskytl je starosta města 
s tím, ţe hlavní důvod, proč provozovatel navrhuje prodej, je pracné vymáhání úhrady 
energie od neplatičů.  
Zdeněk Hlobil vyjádřil negativní postoj k prodejní ceně a poţadoval doplňující informace. 
Poskytl je starosta města s tím, ţe nepromíjet neplatičům je jediná cesta. 
Tento názor podpořil Mgr. Jan Koláček a vyjádřil se pro řešení uvedené problematiky. 
Jiří Konečný se vyjádřil k rozdílu pořizovací a prodejní ceny s tím, ţe cena je vzhledem 
k malé atraktivnosti lokality odpovídající a díky monopolu společnosti E.ON moc zájemců o 
koupi nebude.  Reagoval starosta města. 
Doplňující informace týkající se příspěvků sociálně slabým občanům poţadovala přítomná 
občanka města. Poskytl je starosta města. 
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh na odloţení materiálu do doby doplnění informací o 
nabytí trafostanice. Tento protinávrh nebyl průběţným hlasováním schválen (6 pro, 9 proti, 7 
se zdrţelo, 1 nehlasoval). 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
  
přijaté usnesení č. 39/2015 - N 1481 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje trafostanice T39, transformátoru a zemního kabelu 
NN, společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, na pozemku p. č. 3108/1, k. ú. Holešov, vybudované v souvislosti se 
stavbou "Nízkorozpočtové domy, ul. Bořenovská" dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Nedbal 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 13 pro, 6 proti, 3 se zdrţeli, 1 nehlasoval. 

 
7. 

Statut a zásady Fondu rozvoje bydlení  
 
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. 40/2015 - N 1491 
Zastupitelstvo města Holešova 



 - 6 - 
 

 

 s c h v á l i l o  
   

statut a zásady pro poskytování půjček Fondu rozvoje bydlení města Holešova dle 
předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Nedbal 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
8. 

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  
 
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. 41/2015 - N 1492 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova ţadatelům dle 
předloţeného seznamu. 
 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Nedbal 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
9. 

Zřízení sluţebnosti 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. 42/2015 - N 1518 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

změnu usnesení zastupitelstva města č. 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: 21 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. 

 
10. 

Pořízení audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva města  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a informoval 
o stanovisku rady města, která navrhuje přijat variantu č. 3, tedy videozáznam, který bude na 
druhý den zveřejněn na webových stránkách města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko k přijetí této varianty záznamu z jednání a 
zdůvodnil svůj návrh na on-line přenos. 
Ing. Martin Koplík poskytl informace týkající se údajů o zhlédnutí audiozáznamu na 
webových stránkách města Kroměříţ a podpořil přijetí varianty č. 3, tj. videozáznam bez 
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propojení se stávajícím hlasovacím zařízením. Výše 20 tis. Kč je přijatelná a nezavazuje 
k dalším provozním nákladům. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval, aby bylo zveřejněno, jak který zastupitel hlasuje, proto 
navrhuje audiovizuální přenos. K tomu se vyjádřil starosta města s tím, ţe je moţné 
diskutovat o archivaci záznamu hlasování. 
Mgr. Jiří Mikulenka poţadoval doplňující informace ke způsobu audiovizuálního záznamu. 
Poskytl je starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila stanovisko rady města v případě, ţe bude řešena 
také otázka archivace průběhu hlasování a bude se kontrolovat sledovanost tohoto 
záznamu. V případě, ţe bude zájem, vrátit se k návrhu Ing. Karhana.  
Ing. František Fuit upozornil, ţe je třeba dle zákona o ochraně osobních údajů, pokud se 
záznam zveřejňuje na druhý den, provést lehkou technickou úpravu, coţ při on-line přenosu 
odpadá. Reagoval starosta města s tím, ţe úprava v případě archivace bude také nutná. 
Jiří Konečný podpořil variantu č. 3 s tím, ţe se bude sledovat návštěvnost záznamu na 
webu. 
Ing. Martin Koplík se vyjádřil s tím, ţe je moţno, aby při úpravě, tedy vyjmutí některých 
osobních údajů, byl přítomen zastupitel nebo člen kontrolního výboru, čímţ bude zaručena 
jejich nezkreslenost. Takto to můţe být zaneseno také do Jednacího řádu Zastupitelstva 
města. 
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh v tomto znění: 
Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi úřadu, aby zajistil: 

- A. Audiovizuální přenos a záznam zasedání zastupitelstev prostřednictvím 
webové kamery.      

- B. Umístění takto pořízeného záznamu na stránkách města.  
Tento návrh nebyl průběţným hlasováním schválen (7 pro, 8 proti, 7 se zdrţelo, 1 
nehlasoval). 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 43/2015 - N 1526 
Zastupitelstvo města Holešova 
I  s c h v á l i l o  
   

variantu č. 3 k pořízení audiovizuálního záznamu daných prostor z jednání 
Zastupitelstva města Holešova dle předloţeného návrhu. 
  

II u l o ţ i l o  
   

tajemníkovi městského úřadu zajistit:  
  

 1. umístění záznamu na webové stránky města a 
  

 2. zapracování tohoto způsobu zveřejňování do Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Holešova. 
 
Zodpovídá: Ing. František Fuit 
Termín: červen 2015 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. 

 
11. 

Udělení ceny města Holešova  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala, aby do budoucna byly uvedeny k jednotlivým 
nominovaným osobnostem některé bliţší informace. Souhlasně reagoval starosta města. 
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Zdeněk Hlobil se dotazoval, proč nebyl vybrán Josef Jakubčík. Dotaz zodpověděl starosta 
města s tím, ţe pan Hostaša se doţívá 70 let, coţ bylo také jedním z důvodů návrhu komise. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 44/2015 - N 1521 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

Ing. Františku Hostašovi udělení 
- ceny města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2014, 
- "Velké pečeti města Holešova", 
- finanční odměny ve výši 5.000 Kč. 
 
Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
12. 

Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 2/2015  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a vyzval 
přítomného vedoucího finančního odboru, aby členy zastupitelstva města podrobně 
rozpočtovým opatřením provedl. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlasné stanovisko a zdůraznil absenci strategického plánu 
města vzhledem k velkým investičním akcím se 100% účastí města a podal návrh na 
vypuštění poloţek na opravu střechy zámku a na opravu komunikace ul. U Potoka počkat na 
nějaký dotační program. Tento návrh nebyl průběţným hlasováním schválen (7 pro, 11 proti, 
5 se zdrţelo). 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informaci týkající se výše investičních 
prostředků na opravu komunikace U Potoka. Poskytl je starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila poskytnutí dotace 100 tis. Charitě a zdůraznila 
nutnost provedení oprav dětských hřišť ve městě. Reagoval starosta města. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru. 
Mgr. Jana Slovenčíková reagovala jako předsedkyně Výboru strategického rozvoje na 
nutnost zpracování strategického plánu rozvoje města. Za dvě jednání jej nelze zpracovat a 
budou se ve výboru snaţit zvládnout vytvoření tohoto náročného dokumentu do konce roku. 
S tímto názorem vyjádřil souhlas starosta města.   
MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace k výši finanční částky na nákup 
mobiliáře do Smetanových sadů a k nákupu nových kotců pro městkou policii. Poskytl je Ing. 
Dušan Leško a starosta města. 
Zdeněk Hlobil poţadoval doplňující informace k dotaci pro Charitu. Poskytl je starosta města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil v souvislosti s dotací pro Charitu, ţe je třeba vyčíslit spotřebu 
energie v nových prostorách této organizace na ul. Tovární. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda investiční akce rekonstrukce zámku a 
komunikace ul. U Potoka je třeba začít realizovat jiţ nyní. Dle Ing. Dušana Leška a starosty 
města dotační program na opravu komunikace do konce července nebude vypsán a zámek 
opravu střechy potřebuje a je třeba s ní začít. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 45/2015 - N 1522 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

rozpočtové opatření města Holešova č. 2/2015 dle předloţeného a upraveného 
návrhu. 
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Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 16 pro, 3 proti, 3 se zdrţel, 1 nehlasoval. 

 
13. 

Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí  
 
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. 46/2015 - N 1523 
Zastupitelstvo města Holešova 
 z v o l i l o  
   

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na období 01.05.2015-30.04.2019 členy a předsedy osadních výborů 
místních částí dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Marie Krajcarová 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
14. 

Ţádost Charity Holešov o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu energií v 
roce 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. 47/2015 - N 1524 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč Charitě Holešov, IČ 
47930063, na úhradu energií v roce 2015 v městských objektech čp. 1134 a 1136 na 
ul. Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady a čp. 1407 na ul. Tovární v Holešově, které 
má tato organizace ve výpůjčce a ve kterých poskytuje sociální sluţby. 
 
Zodpovídá: Bc. Věra Lišková 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
15. 

Výstavba zvonice v lokalitě ul. 6. května ve Všetulích  
 
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. 48/2015 - N 1528 
Zastupitelstvo města Holešova 
I  v y j á d ř i l o  
   

souhlas s budoucím darováním potřebného pozemku pro výstavbu zvonice v 
lokalitě ul. 6. května ve Všetulích s tím, aby byla koordinována s revitalizací ul. 6. 
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května (2016-2017) a 
  

II p o v ě ř i l o  
   

starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat o jejím umístění se spolkem „Všetuláci 
sobě“. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdrţel, 1 nehlasoval. 

 
16. 

Ţádost obce Bořenovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření předepsané 
rychlosti  

 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a informoval, 
o nedoporučujícím stanovisku rady města vzhledem k negativnímu vyjádření městské policie 
s tím, ţe na základě provedeného mapování nelze měření v uvedené obci technicky 
provádět. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda městská policie vyvodila nějaký závěr a 
zda by bylo moţné ţádost řešit jiným způsobem. Odpověděl přítomný stráţník Eduard 
Dlhopolček, DiS., pověřený řízením MěP. 
Po ukončení diskuse nechal starosta města o tomto návrhu hlasovat dle jednacího řádu 
v pozitivní formě takto: 2 pro, 13 proti, 4 se zdrţeli, 4 nehlasovali. Návrh nebyl schválen a 
usnesení zní: 
 
přijaté usnesení č. 49/2015 - N 1529 
Zastupitelstvo města Holešova 
 n e s c h v á l i l o  
   

uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které by Městská policie Holešov 
mohla měřit předepsanou rychlost na komunikaci Bořenovice-Pacetluky. 
 
Zodpovídá: Mgr. Michaela Miklíková 
Termín: bezodkladně 

 
17. 

Prodej 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: 
 
přijaté usnesení č. 50/2015 - N 1508 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

prodej městského pozemku p. č. 968/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, 
k. ú. Všetuly, Stanislavu a Marii Robešovým za kupní cenu 300 Kč/m2 + 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 
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Termín: bezodkladně 
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 3 nehlasovali. 

 
18. 

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. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil názor, ţe je nutno vţdy dopředu sdělit zájemci přesně představy o 
záměrech města v dané lokalitě. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 51/2015 - N 1509 
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, dle GPL č. 1421-77/2014, vše k. ú. Všetuly, dle předloţeného 
návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 1 krátkodobě nepřítomen. 

 
19. 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1608/7, jehoţ součástí je budova bez čp/če, k. ú. 
Holešov  

 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a  
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace. Poskytl je místostarosta Bc. Jaroslav 
Chmelař. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 52/2015 - N 1510 
Zastupitelstvo města Holešova 
 v y j á d ř i l o  
   

souhlas s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 1608/7, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehoţ součástí je budova bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 
1608/7, k. ú. Holešov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 1 krátkodobě nepřítomen. 

 
20. 

Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě ul. Školní v Holešově, 
případně jejich částí, vše k.ú. Holešov  

 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a  
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
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Ing. Pavel Karhan vzhledem k absenci vyjádření Výboru strategického rozvoje vyjádřil 
negativní stanovisko s tím, aby lokalita zůstala jako veřejná s převahou zeleně a jako rezerva 
pro budoucí generace. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 53/2015 - N 1511 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje městských pozemků v lokalitě ul. Školní v Holešově, 
případně jejich částí, p. č. 1071, p. č. 1072, p. č. 1073, p. č. 1074, p. č. 1075, p. č. 
1077, p. č. 1078, p. č. 1079, p. č. 1080, a p. č. 2961/1, vše ostatní plocha, k. ú. 
Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 15 pro, 3 proti, 3 se zdrţeli, 2 nehlasovali. 

 
21. 

Zveřejnění záměru prodeje id. 5/8 městského pozemku p. č. 629, k. ú. Holešov  
 
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 hlasovat dle jednacího řádu v pozitivní formě takto: 0 pro, 23 proti, 0 se 
zdrţel.  Návrh nebyl schválen a usnesení zní: 
 
přijaté usnesení č. 54/2015 - N 1512 
Zastupitelstvo města Holešova 
 n e s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje id. 5/8 pozemku p. č. 629, zastavěná plocha a nádvoří - 
společný dvůr, o celkové výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 

 
22. 

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1852/19, k. ú. Holešov  
 
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 hlasovat dle jednacího řádu v pozitivní formě takto: 0 pro, 22 proti, 0 se 
zdrţel, 1 nehlasoval.  Návrh nebyl schválen a usnesení zní: 
 
přijaté usnesení č. 55/2015 - N 1513 
Zastupitelstvo města Holešova 
 n e s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1852/19, ostatní plocha, 
o výměře cca 145 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
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23. 
Zveřejnění záměru prodeje 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. 
Ing. Jaromír Tomšů upozornil na to, ţe nový územní plán výstavbu parkovacích míst na 
pozemku 1735/13 nebude umoţňovat. Vyjádřil se starosta města, ţe se do té doby výstavba 
stihne uskutečnit dle stávajícího územního plánu. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila názor dále do uvedené plochy nezasahovat. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 
 
přijaté usnesení č. 56/2015 - N 1514 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1720/11, zahrada, o výměře 
159 m2, p. č. 1720/37, ostatní plocha, o výměře 265 m2, p. č. 1726/1, orná půda, o 
výměře 40 m2, p. č. 1735/2, zahrada, o výměře 38 m2 a p. č. 1738/2, zahrada, o 
výměře 144 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 15 pro, 6 proti, 2 se zdrţeli. 
  

24. 
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1703/2 a p. č. 1705, k.ú. Holešov  

 
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. 57/2015 - N 1516 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
   

zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1703/2, ostatní plocha, o 
výměře 13 m2 a p. č. 1705, zahrada, o výměře 138 m2, vše k. ú. Holešov, dle 
předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli. 

 
25. 

Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování "Územního plánu Holešov"  
 
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. 58/2015 - N 1527 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  
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  podle § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, další postup pořizování "Územního plánu 
Holešov" dle předloţeného návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Termín:bezodkladně 
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 
26. 

Schválení výše finančního příspěvku na dopravní obsluţnost  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel a  
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na usnesení: 
 
přijaté usnesení č. 59/2015 - N 1515 
Zastupitelstvo města Holešova 
I  s c h v á l i l o  
   

příspěvek na dopravní obsluţnost ve výši 100 Kč/rok na jednoho obyvatele města 
na rok 2016 a 2017 a 
  

II p o v ě ř i l o  
   

starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. 
O/0162/2010/DO. 
  
Zodpovídá: Aleš Ryška 
Termín: bezodkladně 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdrţel. 

 
27. 

Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání  
 
Úvodní slovo k předkládané zprávě přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel a  
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města na základě doporučení Komise 
pro neziskový sektor. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh, aby finanční částka přidělená Pionýrské skupině 
M. Očadlíka byla navýšena z 15 tis. na 30 tis. Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 8 
pro, 1 proti, 13 se zdrţelo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl schválen. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil k rozdělení dotací negativně. 
Zdeněk Hlobil podal návrh, aby finanční částka přidělená Tomáši Navrátilovi byla navýšena 
z 5 tis. na 15 tis. Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 11 pro, 1 proti, 10 se zdrţelo, 1 
nehlasoval. Návrh nebyl schválen. 
Starosta navrhl doplnit seznam o příspěvek 130 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Holešov 
na opravu hasičské stříkačky. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 16 pro, 3 proti, 3 se 
zdrţeli, 1 nehlasoval. Návrh byl schválen. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení:  
 
přijaté usnesení č. 60/2015 - N 1520 
Zastupitelstvo města Holešova 
 s c h v á l i l o  

 

 1. rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
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zveřejněných programů pro poskytování dotací v roce 2015 (tzv. "Akce milion", 

"Dotace na tělocvičny" a "Mimořádná finanční dotace") dle předloţeného a 

upraveného návrhu, 

  

 2. znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloţených a upravených 

návrhů a 

  

 3. úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající v rozdělení jiţ 

schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby 

dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal a Ing. Dušan Leško 

Termín: bezodkladně 

Hlasování: 12 pro, 4 proti, 7 se zdrţelo. 

 
III. 
 

Diskuse členů zastupitelstva města 
 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na vyřešení kritických míst na komunikacích ve městě během 
letošního roku a vyjádřil se pro svolávání pouze veřejných jednání zastupitelstva města (ne 
pracovní). Reagoval starosta města s tím, ţe se bude řešit lokalita křiţovatky ul. Národních 
bojovníků a u nádraţí, kde bude vybudováno nové veřejné osvětlení a dopravní značení a 
jako jediná byla také Policií ČR připomínkována. Dále se dotazoval, jak bude řešena, 
v souvislosti s prohlášením ministerstva vnitra, situace v městské policii, kde jeden stráţník 
je bez maturity. Odpověděl starosta města s tím, ţe tento stráţník musí ve funkci skončit, ale 
bude pracovat jako asistent prevence kriminality. Doplňující informace poskytl přítomný 
stráţník E. Dlhopolček, pověřený řízením MěP. Upozornil také, ţe na ul. Školní je 
v havarijním stavu poklop na kanálu. Přítomný pan Hradil informoval, ţe poklop je jiţ ve 
výrobě. Závěrem podal Ing. Karhan návrh na usnesení, o kterém nechal starosta města 
hlasovat: 
 
přijaté usnesení č. 61/2015 - N 1530 
Zastupitelstvo města Holešova 
 u l o ţ i l o  
   

starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předloţit zastupitelstvu města vyúčtování 
poloţky oplocení zámecké obory - rozpočtové opatření č. 1/2015 - částka 250 tis. Kč. 
 
Termín: ZM 22.06.2015 
Hlasování: 19 pro, 2 proti, 1 se zdrţel. 

 
V souvislosti s kritikou čtrnáctideníku Holešovska Ing. Pavel Karhan přednesl svůj další 
návrh na usnesení. Reagoval starosta města s tím, ţe v redakční radě má kaţdý politický 
klub své zastoupení a je v Holešovsku vyčleněna pro kaţdý politický subjekt v zastupitelstvu 
města ½ strany pro jejich vyjádření a reakce a nechal o tomto návrhu hlasovat:  
 
přijaté usnesení č. 62/2015 - N 1531 
Zastupitelstvo města Holešova 
 u l o ţ i l o  
   

starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předloţit zastupitelstvu města termíny 
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uzávěrek čtrnáctideníku Holešovsko včetně termínů jednání redakční rady. 
 
Termín: od uzávěrky květnového čísla 
Hlasování: 22 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 1 nehlasoval. 

 
Závěrem Ing. Karhan předloţil návrh na usnesení, aby starosta města zajistil do příštího 
zasedání zastupitelstva vznik nového odboru „Odbor strategického plánování města“. Tento 
návrh nebyl průběţným hlasováním schválen (9 pro, 10 proti, 4 se zdrţeli). 
Ing. Jaromír Tomšů informoval o účasti města v evropském projektu v rámci programu 
„Horizont 2020“, který je financován z dotací EU a nese název „Chytré město“. Je zaměřen 
na výzkum a vývoj zdrojů obnovitelné energie a sníţení energetické náročnosti města a 
město by mělo získat dva elektromobily (pro MKS a pro MěP).  
PaedDr. Zdeněk Janalík poţádal za občany ul. Bezručova o zahájení jednání se Zlínským 
krajem v záleţitosti provozu na komunikaci v této ul., a to především těţké dopravní 
techniky. 
Mgr. Jana Slovenčíková podala návrh, aby po seznámení se studií řešení přechodů a 
křiţovatek ve městě bylo svoláno pracovní jednání zastupitelstva města, kde by se 
problematika projednala a vyřešila. Zároveň informovala o záměru Výboru pro strategický 
rozvoj vypracovat strategický plán rozvoje města do konce tohoto roku. 
MVDr. Zbyněk Miklík se kriticky yyjádřil ke zrušenému přejezdu ve Všetulích a upozornil na 
komplikovanou situaci zemědělců, kterým se zvyšují náklady při dojezdu na jejich pole. 
Bc. Jakub Šneidr informoval členy zastupitelstva o veřejné sbírce určené pro hájenku 
v zámeckém parku, která se na základě kampaně dostala do celostátní soutěţe, která jí 
můţe přinést finanční prostředky a poţádal o další podporu v této kampani. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informace týkající se předloţeného dopisu Ing. 
Michálkové týkající se problematiky výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 456/1 a 
456/9 v katastrálním území Holešov. Pohled stavebního úřadu k této záleţitosti vyjádřil 
přítomný vedoucí odboru Ing. Tomáš Nedbal. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţádala, aby členové zastupitelstva města byli informováni o 
akcích pořádaných městem. Poskytování informací přislíbil starosta města. 

  
IV. 

 
Diskuse občanů města 

 
Paní Nevřalová poţadovala doplňující informace týkající se přidělování finančních prostředků 
na činnost organizací města z tzv. Akce milion a dotazovala se, zda by mohly být v letošním 
roce uvolněny nějaké finanční prostředky na zvelebení Amerického parku. Starosta města 
vzal tento podnět na vědomí. 
MVDr. Zbyněk Miklík pozval členy zastupitelstva na oslavy 70. výročí osvobození Holešova 
ve Všetulích, jehoţ součástí bude pietní akt v parku a beseda v TYMY. Další akce 
v souvislosti s připomínkou 70. výročí ukončení 2. světové války shrnul starosta města a 
jejich seznam byl v písemné podobě zastupitelům předloţen.  
Bc. Jakub Šneidr informoval o tom, ţe v Komisi pro neziskový sektor chtějí vytvořit drobnou 
reformu v systému rozdělování finančních prostředků tak, aby bylo spravedlivé a kaţdý 
nápad, který tomu pomůţe, přivítají. 

 
V. 
 

Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
 
Předsedkyně návrhové komise Mgr. Svatava Ságnerová ověřila zapisovatelkou předloţený 
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesla. Členové zastupitelstva města k němu 
neměli ţádné připomínky. 
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VI. 
 

Závěr 
 

Závěrem starosta města poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 

Holešov  29.04.2015 
 
 
 
 
 
 
  Mgr. Rudolf Seifert v. r.         MUDr. Lenka Dúbravčíková  v. r.        Pavel Svoboda v. r. 
        starosta města             ověřovatelka zápisu        ověřovatel zápisu 

 
 
 
 

 


