
Z Á P I S   

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 21.09.2015 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Radek Doleţel  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková  
Ing .  Frant išek  Fui t  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová  
Bc.  Jaros lav Chmelař  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík  
Ing .  Pavel  Karhan  
Mgr.  Jan Koláček  
Jiř í  Konečný  
Ing .  Mar t in  Kopl ík  
Libor  L iška  
MUDr.  Ivan Manďák  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka  
Ing .  Frant išek  Rafaja  
Oldř ich Rektoř ík  
Mgr.  Svatava Ságnerová  
Mgr .  Rudolf  Seifer t  
Mgr .  Jana Slovenčíková  
Pavel  Svoboda  
Bc.  Jakub Šneidr  
Ing .  Jaromír  Tomšů  

Omluveni :  Zdeněk Hlobi l  
Ing .  Ludvík  Urban  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr .  Rudolf  Seifer t  

Ověřovate lé:  MUDr.  Lenka Dúbravč íková  
Bc.  Jakub Šneidr  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16:00 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, 
ţe je přítomno 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Zdeněk Hlobil 
a Ing. Ludvík Urban byli  ze zasedání omluveni. Následně přednesl program 
jednání. Ţádné návrhy na doplnění nebo jeho změnu podány nebyly a program 5. 



zasedání Zastupitelstva města Holešova byl jednohlasně schválen. 

Závěrem  upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, ţe záznam 
bude vyvěšen na webových stránkách města a zároveň představil přítomnou novou 
vedoucí Odboru SVZ Mgr. Michaelu Vaško. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

2.  Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 22.06.2015, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli žádné připomínky a plnění usnesení 
vzali na vědomí. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

3.  Volba ověřovatelů  

Zastupitelstvo města Holešova jednohlasně schválilo ověřovateli zápisu MUDr. 
Lenku Dúbravčíkovou a Bc. Jakuba Šneidra. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

4.  Volba návrhové komise  

Zastupitelstvo města Holešova jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve sloţení: 
Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík a Oldřich Rektořík. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

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: 

 jednání výborů zastupitelstva a komisí rady města, dozorčích rad TS a TH 
a také Industry Servis (SPZ Holešov) 

 jednání komise pro modernizaci městských webových stránek, redakční 
rady Holešovska, spolupráce s osadními výbory a účast na akcích 
v "osadách", jednání "plesového výboru" atd. 

 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií 
+ s Policií ČR a MKS, s projektovým oddělením, s vedením TH a TS 
(organizační změny týkající se správy majetku města) atd. 

 kontrolní dny na stavbách města (3. ZŠ, komunikace aj.) a jednání 
s dodavateli 

 kontrolní dny na opravě fasády - určení barevnosti fasády a střecha zámku 
 příprava komunitního plánu pro rok 2016-18, jednání rady Charity a jednání 

s Charitou o nových sluţbách v Holešově (mladiství a bezdomovci) 
 příprava letních brigád, jednání s vedením Úřadu práce (VPP, preventisté 

kriminality) a další spolupráce (podpory pro obyvatele ubytoven, příspěvky 



na vybavení domácností apod.) + vyhodnocení studentských brigád 
 jednání s různými zástupci firem - nabídky spolupráce a produktů pro město 
 jednání školských rad na zákl. školách a návštěvy škol (konec a začátek 

škol. roku aj.) 
 svatby a vítání občánků 
 vernisáţe výstav (Fusch, Iluze aj.) a koncerty LŠBH atd. 
 koordinační schůzky s pořadateli velkých kulturních a sportovních akcí 

(Drásal, Regata vyhodnocení, Holešov Man, LŠBH, Fest. ţid kultury, 
Doţínky atd.) 

 setkání se zástupci spolků a různých iniciativ a účast na akcích 
 pravidelné schůzky s vedením ŘSZK, projektanty, se zástupci VaKu - 

ohledně celkové rekonstrukce ulice 6. května a přilehlých částí 
 jednání s obyvateli ul. 6. května (stavba kruh. křiţovatky) a ul. Bartošova 

(zeleň aj.) 

Město - další důležitá jednání  

 29. 6. společné zasedání Rady města Holešova a Rady Zlínského kraje na 
holešovském zámku 

 5. 8. jednání s ŘSZK a stanovení podmínek pro stavbu opravy 6. května 
 5. 8. jednání s Odborem ţivotního prostředí Zlínského kraje o jejich návrhu 

zařadit Količín do záplavového území (město nesouhlasí) 
 11. 8. jednání s firmou Krodos - autobusová linka do Ţop 
 22. 7. zasedání Bezpečnostní rady města Holešova a jednání se zástupci 

HZSZK 
 3. 9. - jednání se spolkem holubářů o prostorách na Plačkově 
 2. 9. mimořádná schůze RM 
 16. 9. jednání se zástupci Finančního úřadu Kroměříţ 
 17. 9. jednání se zástupcem České Pošty 

Společenské, kulturní a sportovní akce: 

 30. 6. vernisáţe letních iluzí a výstavy architekta Fukse 
 27. a 28. 6. hodové slavnosti v Tučapech a Dobroticích 
 3. a 4. 7. návštěva rabína Withemberga a jeho doprovodu (zájezd 

z Londýna) 
 4. 7. Bikemaraton Drásal 
 24. a 25. 7.Festival Toulavej 
 28. 7. - 2. 8. 2015 Festival ţidovské kultury - přijetí ministra kultury 

a velvyslance Státu Izrael + brigáda zahraničních studentů a setkání s nimi 
 7. 8. aţ 16. 8. Letní škola barokní hudby 
 8. a 9. 8. Holešov Man a Čmelák model show 
 20. 8. Centrum pro seniory Holešov - petanque turnaj "O pohár starosty 

města" 
 22. 8. návštěva partnerského města Turčianske Teplice (tam) a potom 

Doţínky TT 
 30. 8. "Rozloučení s prázdninami" (SVČ) 
 1. a 7. 9.zahájení školního roku v základních školách města 
 4. - 6. 9. Doţínky mikroregionu Holešovsko 
 4. - 6. 9.Hody v Količíně a související akce 
 5. 9. Závody automobilových modelů v Americkém parku 
 5. 9. Parkurové závody "O pohár města Holešova a Moravsko-slovenského 

partnerství 
 10. 9. přijetí zástupců polského partnerského města Skawina 



 13. 9. - SDH Holešov- hasičská stanice Bořenovská - soutěţ "O pohár 
starosty města" 

 15. 9. beseda s Mgr. Chmelíkem - výstava Z. Buriana v zámecké galerii 
 19. a 20. 9. dva koncerty podzimní části festivalu Musica Holešov 
 zahájení a průběh sportovních soutěţí (fotbalisté, fotbalistky, házená, 

florbalisté aj.) 

Pozvánky: 

 zájezd vlastivědného krouţku (Ţerotínové) - 26. 9. 
 úplné zatmění měsíce - 28. 9. (4:40 hod.) 
 koncert k státnímu svátku a patronu České republiky sv. Václavu - 28. 9. v 

16:30 hod. v kostele sv. Anny - hraje Holešovský komorní orchestr 
 mše za zastupitele a představitele města a obcí mikroregionu - 28. 9. 

v 18:00 hod. v kostele sv. Anny 
 společenské setkání zastupitelů a představitelů obcí mikroregionu - Drive 

Club zámku - 28. 9. v 19:00 hod. 
 vernisáţ výstavy o budování zámku - 30. 9. v prostorách zadní galerie 

zámku 
 Den otevřených dveří firmy POKART - 2. 10. - průmyslová zóna 
 Všetulské dny a pouť za Všetuly - 2.-4. 10.- SVČ a mše za obec 
 kolaudace zateplení 3. Základní školy - 8. 10. v prostorách školy 
 koncert Vlasty Redla - Musica Holešov - 9. 10. - zámek 
 konference o opravách a historii zámku Holešov - 13. a 14. 10. - zámek 
 "Holešovský blešák" - 17. 10. - zámek 
 koncert ke státnímu svátku - samostatnosti ČR - 25. 10. Zlínská filharmonie 

B. M.+ Václav Hudeček - zámek 
 koncert festivalu Musica Holešov a setkání zastupitelstva města - 17. 11. - 

sala terrena 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

6. 85/5/ZM/2015 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2015  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2015 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1.  zajistit zapracování rozpočtového opatření č. 4/2015 do rozpočtu města a 
účetních výkazů. 

Termín: 30.09.2015 

 
Podrobně změnou rozpočtu města Holešova - rozpočtovým opatřením č. 4/2015 
včetně jeho aktuálního doplnění provedl přítomný vedoucí finančního odboru Ing. 
Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas s částkou 198 tis. Kč na budování kruhové 
křiţovatky ve Všetulích, s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ul. Příční, s částkou 
240 tis. Kč (vícenáklady) na revitalizaci ulic a 70 tis. Kč na demolici čp. 127 ve 
Všetulích. Zároveň poţadoval doplňující informace, které poskytl starosta města 
a Ing. Leško. Vyjádřil také nesouhlas s poloţkou sankční platby a novou poloţkou -



údrţba veřejné zeleně. Reagoval starosta města a přítomný ved. Odboru VRŢP 
Ing. Tomáš Nedbal s tím, ţe poloţka byla dána zpětně do rozpočtu v souvislosti 
s přechodem pracovníka, který má v náplni práce čistotu města, z Odboru ISÚ na 
Odbor ŢP. Závěrem Ing. Karhan podal protinávrh vypustit poloţku 108 tis. Kč, 70 
tis. Kč a částky za regresní náhrady 240 tis. Kč, 19 tis. Kč a 2 tis. Kč. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 12 proti, 5 se zdrţelo. Protinávrh nebyl 
přijat. 
Pavel Svoboda informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informaci k navýšení částky na 
vyplacení odměn členům komisí a výborů. Informaci poskytl ji starosta města. 
MUDr. Ivan Manďák poţadoval doplňující informaci ke sníţení částky na platy 
zaměstnanců městského úřadu. Informaci poskytl starosta města a Ing. Dušan 
Leško. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 0 Zdrţelo se: 8 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7. 86/5/ZM/2015 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. D/1856/2015/STR - KORIS  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. D/1856/2015/STR se Zlínským krajem, tř. T. 
Bati 21, Zlín, IČO 70891320, v předloţeném znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Radce Stratilové 

1.1. zajistit podepsání tohoto dodatku starostou města Mgr. Rudolfem Seifertem. 

Termín: 11.10.2015 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Radka Stratilová 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8.1. 87/5/ZM/2015/1 Zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti - budova čp. 
20, budova čp. 64 Holešov a budovy bez čp. na pozemku p. č. 137/3, k. ú. 
Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 20 - rodinný dům, stojící na pozemku p. č. 
63/1 a p. č. 63/2,  městských pozemků p. č. 63/1, p. č. 63/2 a části p. č. 3702/2, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.09.2015 

 
 



Ing. Jaromír Tomšů podal návrh hlasovat o prodeji jednotlivých nemovitostí zvlášť. 
Návrh podpořil Ing. Pavel Karhan a starosta města vyjádřil souhlas. O tomto návrhu 
se hlasovalo takto: 14 pro, 2 proti a 4 se zdrţeli. Návrh byl přijat. 
MUDr. Ivan Manďák poţadoval doplňující informaci v souvislosti se ţádostí pana 
Ehrlicha o směnu pozemku  p. č. 137/1 a části pozemku p. č. 138. Informaci poskytl 
starosta města s tím, ţe směna je pro město nevýhodná. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil souhlasné stanovisko k prodeji s tím, ţe je třeba 
správně nastavit podmínky prodeje, ve kterých bude právně ošetřeno 
v kupní  smlouvě, ţe nový majitel zde nevytvoří objekty sociálního bydlení. Kladně 
se vyjádřil starosta města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil poţadavek, aby na příštím zasedání zastupitelstva 
města byl předloţen návrh na usnesení na zveřejnění záměru směny nemovitostí 
dle uvedené  ţádosti. Starosta města vyjádřil souhlas. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

8.2. 87/5/ZM/2015/2 Zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti - budova čp. 
64 Holešov, k. ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 137/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehoţ součástí je stavba - budova čp. 64, bytový dům, k. ú. Holešov, dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.09.2015 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 1 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8.3. 87/5/ZM/2015/3 Zveřejnění záměru prodeje městské nemovitosti - budovy bez 
čp. na pozemku p. č. 137/3, k. ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí pozemku p. č. 137/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehoţ součástí je stavba bez pč/če, jiná stavba, k. ú. Holešov dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.09.2015 

 Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 



Typ dokumentu: Návrh usnesení Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 88/5/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 
214/2, k. ú. Všetuly  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 214/2, ostatní plocha, 
o celkové výměře cca 16 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 05.10.2015 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

10. 89/5/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2656/4, k. 
ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2656/4, trvalý travní porost, 
o výměře 568 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 05.10.2015 

 
MUDr. Ivan Manďák podal návrh doplnit do záměru prodeje všechny připomínky 
Odboru ţivotního prostředí. Kladně se vyjádřil starosta města a pověřil 
zpracovatele návrhu na usnesení doplněním uvedených připomínek. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovala doplňující informaci. Poskytl ji starosta 
města. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

11. 90/5/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
774/3, k. ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 774/3, zahrada, o 



výměře cca 8 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 05.10.2015 

 
Před projednáváním této zprávy splnil Ing. Jaromír Tomšů ohlašovací povinnost, ţe 
se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
MUDr. Ivan Manďák a Ing. Pavel Karhan poţadovali doplňující informace. Poskytl 
je starosta města a Ing. Jaromír Tomšů. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

12. 91/5/ZM/2015 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Žopy  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků a to tak, ţe z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalové, část městského pozemku 
p. č. 446/2, k. ú. Ţopy, a z vlastnictví Františka Bakaly a Marie Bakalové přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. PK 323,  k. ú. Ţopy, bez dalšího 
finančního vyrovnání dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny na úřední desce. 

Termín: 05.10.2015 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

13. 92/5/ZM/2015 Podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 2579/2, k. ú 
Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o úplatné nabytí pozemku p. č. 2579/2, orná půda, o výměře 3.933 
m2, z vlastnictví Ing. Zdeňka Svobody, bytem Moravské Budějovice, do vlastnictví 
města Holešova z důvodu moţného rozšíření zázemí společnosti Technické sluţby 
Holešov, s. r. o.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 



1.1. zajistit podání žádosti. 

Termín: 31.12.2015 

 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil souhlasné stanovisko a zároveň podal protinávrh sníţit 
nabídnutou kupní cenu na 50 Kč/m2. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 8 
pro, 2 proti, 8 se zdrţelo a 3 nehlasovali. Protinávrh nebyl přijat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

14. 93/5/ZM/2015 Prodej městského pozemku p. č. 2990/51, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 2990/51, zahrada, o výměře 63 m2, k. ú. Holešov, 
Ludmile Machalové, r. nar. 1927, bytem Holešov, za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.11.2015. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy. 

Termín: 30.11.2015 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

15. 94/5/ZM/2015 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Dobrotice po stavbě 
"Silnice II/438: Dobrotice, průtah obcí"  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Dobrotice po stavbě "Silnice II/438: 
Dobrotice, průtah obcí", a to: 

1. bezúplatný převod pozemků p. č. 1828/27, p. č. 1828/26, vše k. ú. 
Dobrotice, a pozemků p. č. 2/20, p. č. 2/22, p. č. 2/23, vše k. ú. 
Holešov, z  majetku města Holešova do majetku Zlínského kraje a 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1828/8, p. č. 1828/9, p. č. 1828/25, 
p. č. 1828/28, p. č. 1778/13, p. č. 1778/14, p. č. 1778/15, p. č. 3764/3, 
p. č. 3764/4, p. č. 75/3, vše k. ú. Dobrotice, z majetku Zlínského kraje 
do majetku města Holešova. 

 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit podepsání smluv starostou města Mgr. Rudolfem Seifertem. 

Termín: 29.01.2016 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

16. Úplatné nabytí pozemku p. č. 1916/3, k. ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 1916/3, zahrada, o výměře 2.678 m2, k. ú. Holešov, 
z podílového spoluvlastnictví Ing. Miloslava Mrlíka, Marie Mrlíkové a Jarmily 
Novotné, do majetku města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy. 

                                                                                                     Termín: 31.12.2015 

 
Přítomný občan pan Šuráň, který má dům v sousedství, poţadoval doplňující 
informace. Poskytl je starosta města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval zopakovat vyjádření Odboru územního plánování. 
Vyjádření odboru přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň upozornil na 
nedoporučující stanovisko rady města. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková, Ing. Pavel Karhan a PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřili 
názor, ţe pro město je koupě pozemku nevýhodná. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 1 Proti: 18 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

17. Materiál na stůl č. 1  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
starostu města jednáním se společností Mlýn Kelč, majitelem nemovitosti p. č. 
131 o výměře 476 m2 v k. ú. Všetuly za účelem nabytí nemovitosti do majetku 
města. 

 
Ing. Pavel Karhan přednesl nový návrh na usnesení, který zdůvodnil tím, ţe 
Všetuly po násilném sloučení Holešovem postupně přicházely o svůj historický 
majetek a uvedená nemovitost by mohla slouţit k činnosti spolků, které však 
nesouvisí s činností Tymy. Například divadlu, tanečnímu krouţku apod. 
MVDr. Zbyněk Miklík uvedený návrh podpořil. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil názor hledat prostory pro kulturní a společenské 
spolky ve Všetulích ve stávajících prostorách, které jsou v majetku města. 



Ludmila Hřeben Štaudnerová návrh na usnesení nepodpořila s tím, ţe je třeba 
vhodné prostory města nejdříve zmapovat. 
Starosta města přislíbil vést s uvedenou společností jednání.  

 
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 7 Proti: 3 Zdrţelo se: 11 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

18. 95/5/ZM/2015 Materiál na stůl č. 2  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova uložilo 
  
starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi předložit na dalším jednání 
zastupitelstva města podrobný rozbor spolu se zdůvodněním příčin, stupně 
zavinění a odpovědnosti zaměstnanců města za penalizační platby schvalované 
v dnešní rozpočtové změně, kdy se jednalo celkem o 261.000 Kč a především 
návrh opatření, aby k podobným situacím nedocházelo. 

 
Ing. Pavel Karhan přednesl nový návrh na usnesení, který zdůvodnil tím,  ţe se 
jedná o předcházení podobných situací s důrazem na jasné a jednoznačné 
vytýčení osobních odpovědností pracovníků úřadu, a to nejenom koncového 
úředníka, ale postih i jeho nadřízených, kteří nesou zodpovědnost. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

19. Materiál na stůl č. 3  
I. Zastupitelstvo města Holešova uložilo 
  
starostovi města předloţit návrh řešení dopravní obslužnosti, dopravy, 
parkování a představy města o architektuře v oblasti ulic Malá, U potoka,... 
včetně informace, jak byly řešeny připomínky Mgr. Svátkové a informativní zprávy 
o aktuálních stavebních povoleních včetně dokončení místní komunikace U potoka. 

 
Ing. Pavel Karhan přednesl nový návrh na usnesení, který zdůvodnil tím, ţe 
v lokalitě ul. Malá dochází k mnoha problémům a konfliktním situacím v dopravě s 
tím, ţe hlavní důraz je třeba klást dle jeho názoru na povolenou tonáţ a její 
kontrolu, parkování, kde není mnohdy zajištěn přístup k nemovitostem.nemluvě. 
Zároveň tlumočil nespokojenost občanů s, proto tuto lokalitu, nevhodným 
architektonickým řešením současné zástavby s tím, ţe by bylo vhodné občany 
informovat o plánovaném vyuţití staveb a termínech dokončení, a to zejména v 
souvislosti s nebezpečným stavem bývalého hotelu Slavia. Reagoval starosta 
města s tím, ţe rekonstrukce tohoto objektu není akcí města, ale soukromé osoby. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová návrh podpořila a poţadovala vyjádření rady města k 
této problematice, která je jiţ dlouho diskutována. Reagoval starosta města s tím, 
ţe obyvatelé si nepřejí omezení parkování v této lokalitě a v jednání o uvedené 
problematice se bude pokračovat. 
Tento názor podpořil MVDr. Zbyněk Miklík. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil návrh zakázat vjezd kromě obyvatelů této ulice. 
Tento názor podpořil MUDr. Ivan Manďák. 
Pavel Svoboda doporučil kontaktovat se s architektem, který jiţ v minulosti 



vypracovával architektonickou studii, která celou lokalitu řeší. Kladně se vyjádřil 
starosta města. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 7 Proti: 0 Zdrţelo se: 13 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 
 

 

20. 96/5/ZM/2015 Materiál na stůl č. 5  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova uložilo 
  
Radě města Holešova připravit jednání zastupitelstva města zaměřené na 
stanovení dlouhodobé strategie (koncepce) využití zámku a zámecké zahrady 
do konce 03/2016. 

 
Ing. Pavel Karhan přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Holešova 
ukládá starostovi města vytvořit a předloţit materiály k vyuţívání zámecké zahrady 
po její rekonstrukci. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil svůj názor na vyuţití zámku a tento návrh na 
usnesení podpořil. Zdůraznil zodpovědnost zastupitelů rozhodnout a pravidla 
vytvořit, byť by názor jednotlivých subjektů, které se k tomu budou vyjadřovat, byl 
různý a podal protinávrh: 
Zastupitelstvo města Holešova uloţilo Radě města Holešova připravit jednání 
zastupitelstva města zaměřené na stanovení dlouhodobé strategie (koncepce) 
vyuţití zámku a zámecké zahrady do konce 03/2016. 
Jelikoţ tento protinávrh byl hlasováním přijat, o původním návrhu Ing. Pavla 
Karhana jiţ nebylo hlasováno. 
Pavel Svoboda vyjádřil názor, ţe by měli mít moţnost se vyjádřit také občané ke 
konání velkých akcí typu Regata v prostorách zámecké zahrady. Tento názor 
podpořil Ing. Karhan. 
Ing. Radek Doleţel doplnil, ţe veřejnost jiţ byla formou ankety zapojena 
a o výsledcích ankety přítomné informoval. 

MUDr. Lenka Dúbravčíková vyjádřila názor, ţe je třeba rozhodnout 
především o koncepci vyuţití. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh připravit podklady a svolat k této 
problematice mimořádné zasedání a podpořila původní návrh Ing. Pavla Karhana. 
Tento návrh podpořil MUDr. Ivan Manďák. 
Jiří Konečný upozornil, aby při rozhodování o této problematice byla k dispozici 
účetní analýza jednotlivých akcí a vyjádřil názor nenechávat její projednávání aţ na 
prosincový termín zasedání zastupitelstva města, jelikoţ agentury v souladu 
s uzavřenými smlouvami jiţ tyto akce připravují. Starosta města tímto názorem 
vyjádřil souhlas. 
Mgr. Jan Koláček upozornil, ţe vzhledem k tomu, na jakou dobu jsou podepisovány 
smlouvy, je třeba se rozhodnout nejpozději do prvního čtvrtletí příštího roku, aby 
mělo rozhodnutí vliv na rok 2017. Starosta města vyjádřil souhlas. 
Pavel Svoboda se vyjádřil pro vytvoření komplexního areálu, který by zahrnoval 
stadion Míru, koupaliště, louku v zámecké zahradě a část obory pro jezdecký okruh 
s tím, ţe Výbor strategického rozvoje by měl tuto otázku měl komplexně řešit. 
S tímto názorem vyjádřil souhlas starosta města. 
Ing. František Rafaja vyjádřil názor, aby součástí podkladů k rozhodování byly 
také materiály jiţ vypracované v Komise památkové péče a letopisectví 
a společnosti Castellum Holešov, které tuto tématiku řeší. S tímto názorem vyjádřil 

starosta města souhlas. 



Mgr. Svatava Ságnerová podpořila hlasování o protinávrhu PaedDr. Zdeňka 
Janalíka.  

 
Předkladatel: PaedDr. Zdeněk Janalík 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Návrh usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

21.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Pavel Karhan poţadoval informaci, zda doktoři platí na poliklinice nájem 
v souvislosti s informací, která zazněla na dozorčí radě společnosti Technické 

sluţby Holešov, s. r. o. Informaci poskytl starosta města s tím, ţe doktoři platí 
nájmy v normálním reţimu tak, jak byl nastaven, tj. od 4-14 tis. Kč. Dále se 
dotazoval, zda jsou dokončeny práce na revitalizaci ul. Sušilova a Havlíčkova 
a současně upozornil na propadlé kanalizační vpustě od křiţovatky Havlíčkova na 
ul. Národ. bojovníků. Závěrem se dotazoval, proč v rámci vícenákladů nebyla 
opravena část komunikace, kdy hned vedle opravené části je stará vozovka, která 
vyţaduje vyrovnání. Závěrem kladně zhodnotil úroveň měsíčníku Holešovsko, 
avšak upozornil na váznoucí aktuálnost některých článků a informací a v některých 
případech také nefungující distribuci. Reagoval starosta města s tím, ţe uvedené 
připomínky bere na vědomí. 
Pavel Svoboda k problematice placení nájmů na poliklinice vyjádřil názor, ţe se 
musí samozřejmě řídit obecnými pravidly, tzn. jejich výše by měla být v místě 
obvyklá a komerční. V souvislosti s článkem v měsíčníku Holešovsko, dle kterého 
město hradí milionovými částkami monstrózní akce, se dotazoval starosty města, 
o které takové akce jde s tím, ţe vedení města by se k takovýmto prohlášením 
mělo vţdy veřejně vyjádřit a občany informovat o skutečnosti. Reagoval starosta 
města s tím, ţe  akce typu Regata, Drásal apod. nejsou hrazeny z rozpočtu města, 
neboť jde o soukromé akce. Závěrem zhodnotil, ţe  poskytované finanční částky 
z  tzv. Akce milion jsou vyváţeny a s názorem vyjádřit se k určitým článkům 
a prohlášením v měsíčníku Holešovsko vyjádřil souhlas. 
Mgr. Jana Slovenčíková pozvala přítomné členy zastupitelstva města na koncert 
Holešovského komorního orchestru ke státnímu svátku a patronu České republiky 
sv. Václavu, který se bude konat  28. září 2015 od 16:30 hod. v kostele Sv. Anny 
a připomněla plánované slavnostní setkání členů zastupitelstva města k 25. výročí 

prvních nezávislých voleb, a to 17. listopadu 2015 od 15:00 hod. na 
zámku. Starosta města pozvání doplnil informací, ţe se bude jednat o setkání 
všech současných a bývalých členů zastupitelstva města. 
MVDr. Zbyněk Miklík tlumočil ţádost občanů o zváţení výstavby dětského hřiště ve 
Všetulích. Kladně se vyjádřil starosta města s tím, ţe jsou zpracovány studie pro 
vybudování hřiště a řešení lokality "Pechovo". 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

22.  Diskuse občanů města  

Přítomný občan pan Šuráň, který vede iniciativu "Holešovské kino", poţadoval 
informace týkající se umístění společnosti Česká pošta, a. s., v budově kina Svět 
a zároveň obnovení provozu kina v souvislosti s jiţ vypracovanou studií a zároveň 
vyjádřil ţádost, aby tato problematika byla projednána na některém ze zasedání 
zastupitelstva města. Kladně se vyjádřil starosta města s tím, ţe uvedená záleţitost 
bude na programu plánovaného pracovního setkání členů zastupitelstva města. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 



23.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předsedkyně návrhové komise Ludmila Hřeben Štaudnerová přednesla souhrn 
přijatých usnesení. Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné 
připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

24.  Závěr  

V 19:00 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města  
 
MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r. 
ověřovatelka 
 
Bc. Jakub Šneidr v. r. 
ověřovatel 
 
 

 

 

 

 

 


