ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 02.11.2015
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov
P ř ít o m n i :

I ng . R a d ek D o l e ţe l
Zdeněk Hlobil
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Mg r . J a n K o l á č ek
I ng . Ma r t i n K o p l ík
L i b o r L i šk a
Mg r . O n d ř ej Ma c h á l e k
M U D r . I va n Ma n ď á k
M V D r . Z b yn ě k Mi k l í k
Mg r . J i ř í Mi k u l e n k a
O l d ř i c h R ek t o ř ík
Mg r . S va t a va S á g n er o vá
Mg r . R u d o lf S e if e r t
Mg r . J a n a S l o ve n č ík o vá
B c . J ak u b Š n e i d r
I ng . J a r om í r T om š ů
I ng . L u d v ík U r b a n
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M U D r . L e nk a D ú b r avč ík o vá
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Zdeněk Hlobil
Mg r . J a n K o l á č ek
Mg r . S va t a va S á g n er o vá

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení, složení slibu nového člena Zastupitelstva města Holešova a
schválení programu 6. zasedání

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr.
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva města. Konstatoval, ţe je
přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.
Následně starosta města přednesl program zasedání s tím, ţe navrhl
doplnit program oproti pozvánce o 2 materiály týkající se změny termínu
prosincového zasedání zastupitelstva města a schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy s obcí Jankovice a zařadit je pod body 7 a 8. Ţádné návrhy na doplnění
nebo jeho změnu podány nebyly, proto starosta dal o programu 6. zasedání
Zastupitelstva města Holešova hlasovat.
Dále informoval o rezignaci Ing. Františka Rafaji z 01.10.2015 na členství
v zastupitelstvu města. Ze zákona tímto dnem přestává být členem zastupitelstva a
dnem následujícím se novým členem zastupitelstva města stává náhradník ze
stejné kandidátky. Prvním náhradníkem za hnutí KDU-ČSL je Mgr. Ondřej
Machálek, bytem Holešov, který "Osvědčení o zvolení" obdrţel dne 07.10.2015.
Starosta města přečetl slib, Mgr. Ondřej Machálek jej sloţil zákonem předepsanou
formou a zazněla hymna.
Závěrem upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, ţe
záznam bude vyvěšen na webových stránkách města.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

2.

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
1

Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova a plnění
jeho usnesení
Se zprávou o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova
konaného 21.09.2015, 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.

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

Volba ověřovatelů
Starosta města navrhl ověřovateli zápisu MUDr. Zbyňka Miklíka a Bc. Jakuba
Šneidra. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn o návrzích hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Zdeněk Hlobil,
Mgr. Svatava Ságnerová a Mgr. Jan Koláček. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn
o sloţení návrhové komise hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

Hlasování
Pro: 20 Proti:

0

Zdrţelo

se:

0

Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato
5.

0

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
 jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách, jednání dozorčích rad TS
a TH +komise pro modernizaci městských webových stránek, komise pro
tvorbu komunitního plánu pro roky 2016?2018 a jednání redakční rady
Holešovska
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s
Policií ČR a MKS, s vedením TH a TS (správa majetku města) a MC
Srdíčko
 příprava a realizace investičních akcí města (cyklostezka Všetuly - VO,
opravy chodníků a VO (Sušilova, Palackého, Dlaţánky), zámek - fasáda,
střecha a portál, mlatové plochy a zeleň v zahradě, dům čp. 1400 aj.)
 pravidelná jednání ohledně aktualizace městských vyhlášek, nařízení a
projektů města (moţnosti, příprava, účtování a ukončení)
 školské rady holešovských základních škol + jednání s řediteli škol (3. ZŠ)
 jednání s Krajským úřadem ZK (návštěva prezidenta ČR), ŘSZK (6.
května), ÚP - VPP a úklid města, ČD (přejezd v ul. Tovární)
 jednání s obyvateli různých lokalit města - ul. Bartošova a Dobrotice
 jednání se zástupci firem - spolupráce (zámek, Slávia, kamerový systém aj.)
a nabídky produktů pro město (propagace, mobiliář aj.)
 jednání s různými spolky a o. s. SDH, Sokol, Výsadkoví veteráni, Charita
(nové sluţby, bezdomovci apod.)
 příprava akcí v zimním období (vánoční trhy, koncerty, plesy apod.) a akcí
pro rok 2016 (Musica, výročí sv. J. Sarkandera, Dny města, publikace o
městě aj.)
 svatby a vítání občánků
Město - další důleţitá jednání:
 24.09. jednání se starosty mikroregionu - projekty v oblasti školství
 28.09. koncert k svátku sv. Václava + sbírka - vybráno 5.490 Kč (soc. fond
města)
 28.09. setkání zastupitelů obcí mikroregionu Holešovsko + mše za ně
 07.10. setkání ředitelek a ředitele MŠ, ZŠ, SVČ a MC Srdíčko (investice,
potřeby aj.)
 08.10. výjezdní zasedání mikroregionu Holešovsko
 08.10. kolaudace - zateplení - 3. ZŠ
 09.10. jednání se zástupcem firmy Kurarai a Industry Servis ZK (návštěva
z Japonska)
 13. a 14.10. konference - Zámek znovu vzkříšený - setkání odborníků
 15.10. jednání s OV Količín a obcí Pravčice - záplavové zóny navrţené
krajem
 16.10. návštěva prezidenta Miloše Zemana v Holešově (12:00-17:30 hod.)
 22.-23.10. kontrola z KÚ Zlínského kraje na Odboru SU a DS
 29.10. jednání s moravským vedením Finančního úřadu
 29.10. jednání s předsedy OV (vyhlášky, akce, příprava rozpočtu)
 30.10. jednání s PČR - dopravní situace ve středu města
Kultura, školství a občanská sdruţení
 přednášky a besedy v městské knihovně, kině a na zámku
 22.09. Den bez aut (SVČ + školy)












24.09. zasedání studentského parlamentu dětí a mládeţe na MěÚ
24.09. setkání maţoretek a příprava na ME
30.09. zahájení výstavy o zámku Holešov
02.10. Den otevřených dveří společnosti Pokart - SPZ Holešov
02.?04.10. Dny Všetul a Všetulská pouť
09. 10. koncert festivalu Musica Holešov - Vlasta Redl - kino
17. 10. "Holešovský blešák" a koncert T. Kutrové
25. 10. koncert ke státnímu svátku - Zlínská filharmonie B. M. a Václav
Hudeček
27. 10. připomínka vzniku samostatné ČSR a státního svátku
31. 10. uzavření zámku - noční prohlídky
Pozvánky:
06.10. "Bluesový podzimek" - 1. koncert - zámecký klub
08.10. "Hubertský den" - průvod a mše sv. za přírodu, myslivce a zvěř město a kostel
17.11. slavnostní setkání členů zastupitelstva města k 25. výročí ustanovení
na zvolení prvního Zastupitelstva města Holešova + koncert festivalu
Musica Holešov - zámek
22.11. setkání k 80. výročí působení Jednoty bratrské v Holešově (ul.
Dlaţánky)
28.11. vánoční trhy + adventní koncert HKO (16:00 hod. - kostel) +
rozsvícení vánočního stromu (17:30 hod.)
28.11. "Bluesový podzimek" - 2. koncert
21.12. zasedání Zastupitelstva města Holešova
01.01. 2016 novoroční ohňostroj
10.01. 2016 novoroční koncert města

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
6.

97/6/ZM/2015 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2015
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloţeného a doplněného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zajistit zapracování rozpočtové změny do rozpočtu města a účetních výkazů
za listopad 2015.
Termín: 30.11.2015
Podrobně změnou rozpočtu města Holešova - rozpočtovým opatřením č. 5/2015
včetně jeho aktuálního doplnění provedl přítomný vedoucí finančního odboru Ing.
Dušan Leško.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas s budováním kruhové křiţovatky.
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení

7.

Hlasování
Pro: 16 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

4
0

98/6/ZM/2015 Změna prosincového termínu konání zasedání Zastupitelstva
města Holešova

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Holešova, a to ze 14. prosince
2015 na 21. prosince 2015 z organizačních důvodů.
Starosta města zdůvodnil navrhovanou změnu termínu zasedání zastupitelstva
města.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto přednesl návrh na usnesení a dal
pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 19 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

1
0

99/6/ZM/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holešovem a
obcí Jankovice
I. Zastupitelstvo města Holešova vyjádřilo souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Holešovem a obcí Jankovice
o spolupráci Městské policie Holešov při měření rychlosti dopravních vozidel
v katastru obce Jankovice.
MUDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

9.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

100/6/ZM/2015 Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
"Statut Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova" dle předloţeného
návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. zajistit podpis statutu a postupovat podle něj.
Termín: 30.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Ing. Radek Doleţel.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení

10.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

101/6/ZM/2015 Směna pozemků, k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo

0

Zdrţelo

se:

0
0

směnu pozemkům, 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. předložit směnnou smlouvu k podpisu.
Termín: 31.03.2016
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

102/6/ZM/2015 Směna pozemků, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví SFK ELKO Holešov, o. s., IČO 265 35 475, část městského
pozemku p. č. 697, k. ú. Všetuly, o výměře 240 m2 a z vlastnictví SFK ELKO
Holešov, o. s., IČO 265 35 475, přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku
p. č. 698/1, k. ú. Všetuly, o výměře 569 m2 dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Termín: 19.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
Zdeněk Hlobil poţadoval doplnění výměry pozemků a upozornil na scházející
informaci, o jakou společnost se jedná - nikde nenašel stanovy SFK ELKO
Holešov.
PaedDr. Zdeněk Janalík informoval, ţe SFK ELKO Holešov není obchodní
společnost, ale občanské sdruţení a nepatří tedy do obchodního rejstříku, ale pod
Fotbalovou asociaci ČR a ţe směnou dojde ke zhodnocení areálu vybudováním
hřiště pro mládeţ.
MUDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace týkající se úhrady správního
poplatku za zahájení řízení a nákladů na rozdělení pozemku. Poskytl je starosta
města a přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško.
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala uvést do usnesení výměry pozemků.
Kladně se vyjádřil starosta města a usnesení bylo upraveno.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař

Hlasování

Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
12.

Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

103/6/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2907 a p.
č. 2908, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2907, ostatní plocha, o
výměře 284 m2 a p. č. 2908, zahrada, o výměře 500 m2, k. ú. Holešov, za minimální
kupní cenu 1.000 Kč/m2 dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 19.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
MUDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

13.

Hlasování
Pro: 19 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

1
0

104/6/ZM/2015 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 70,
k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 70, ostatní plocha, o
výměře cca 45 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 19.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

14.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1386/1, k. ú.
Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1386/1, zbořeniště, o
výměře cca 350 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 19.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
nedoporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
15.

Hlasování
Pro: 4 Proti: 14
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrţelo

se:

2
0

105/6/ZM/2015 Prodej městských nemovitostí - budovy čp. 20, budovy čp. 64
Holešov a budovy bez čp. na pozemku p. č. 137/3 a souvisejících pozemků, k.
ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej nemovitostí - 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 p. č. 3702/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č.
137/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ součástí je stavba - budova
čp. 64, bytový dům, a pozemku p. č. 137/3, zastavěná plocha a
nádvoří, jehoţ součástí je stavba bez pč/če, jiná stavba, vše k. ú.
Holešov, Ing. Stanislavu Zbrankovi a Aleně Zbrankové za kupní cenu
6.783.111 Kč + náklady s prodejem spojené.
2. smlouvu o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem s Ing. Stanislavem Zbrankem a Alenou Zbrankovou v
předloţeném znění.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2016. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.03.2016
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučujícím stanovisku Výboru
strategického rozvoje.
Ing. Pavel Karhan podal návrh, aby ve smlouvě na prodej domu čp. 20 bylo
uvedeno předkupní právo ve prospěch města za současnou kupní cenu a
poţadoval doplňující informaci v souvislosti s uţíváním chodníku. Vyjádřil se
starosta města s tím, ţe ve smlouvě je uvedeno věcné břemeno průchodu po této
komunikaci. K problematice předkupního práva ve smlouvě se vyjádřila právnička
města Mgr. Michaela Miklíková a informovala, ţe ve smlouvě je zakotvena
podmínka, ţe nový majitel má povinnost informovat město o dalším převodu
nemovitosti.

Na návrh Zdeňka Hlobila se ke smlouvě vyjádřil přítomný budoucí majitel Ing.
Zbranek s tím, ţe smlouva obsahuje akceptování tvrdých sankcí v případě porušení
podmínek. Vyjádřil se starosta města a potvrdil, ţe smlouva je vůči nabyvateli
přísná z toho důvodu, aby nemovitosti na náměstí byly zachovány v takovém stavu
a rozsahu, v jakém jsou.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
16.
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106/6/ZM/2015 Prodej části městského pozemku p. č. 774/3, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku p. č. 774/3, zahrada, o výměře cca 8 m2, k. ú.
Holešov, společnosti SATTURN HOLEŠOV, s. r. o., IČO 469 00 250, zastoupené
jednatelem společnosti Ing. Jaromírem Tomšů, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2016. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.03.2016
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
Před projednáváním této zprávy splnil Ing. Jaromír Tomšů ohlašovací povinnost, ţe
se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu, jelikoţ je vlastníkem společnosti
Satturn Holešov.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

17.

Hlasování
Pro: 19 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
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107/6/ZM/2015 Prodej částí městského pozemku p. č. 214/2, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku p. č. 214/2, ostatní plocha, o celkové výměře cca
8 m2, k. ú. Všetuly, stavebnímu druţstvu NOVOSADY, IČO 00049620, za kupní
cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodeje spojené.
1. prodej části městského pozemku p. č. 214/2, ostatní plocha, o
celkové výměře cca 8 m2, k. ú. Všetuly, stavebnímu druţstvu
NOVOSADY, IČO 00049620, Jitce a Jakubu Andrýskovým a Petru
Mašlaňovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodeje spojené.
Smlouvy musí být uzavřeny v termínu do 31.12.2016. Po marném uplynutí uvedené

lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.12.2016
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval o
doporučujícím stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informaci. Poskytl ji starosta
města a místostarosta Bc. Chmelař.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
18.

Hlasování
Pro: 19 Proti:
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108/6/ZM/2015 Podání žádosti o převod pozemku p. č. 1819/2, k. ú Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
podání žádosti o nabytí pozemku p. č. 1819/2, vodní plocha, o výměře 333 m2,
k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit podání žádosti.
Termín: 20.11.2015
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil názor, ţe by se měl koupit pouze pozemek pod
budovou.
Zdeněk Hlobil doporučil koupit pozemek komplexně.
PaedDr. Zdeněk Janalík upozornil, ţe Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nepřevede jen pozemek pod budovou, proto je nutno pozemek prodat
jako celek. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe se bude ţádat o bezúplatný převod
pozemku.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

19.

Hlasování
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Nehlasovalo:
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109/6/ZM/2015 Návrh "Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova"
na období 2016-2018
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
"Komunitní plán sociálních služeb města Holešova" na období 2016-2018 dle
předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova uložilo

místostarostovi města Bc. Jaroslavu Chmelařovi zajistit dohled nad naplňováním
komunitního plánu.
Úvodní zprávu přednesl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a zároveň informoval
o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl starosta
města.
Ing. Pavel Karhan podpořil schválení návrhu komunitního plánu.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško
Typ dokumentu: Usnesení
20.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
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110/6/ZM/2015 Plán kontrolní činnosti finančního výboru na I. pol. 2016
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán činnosti finančního výboru na I. pol. 2016.
S plánem kontrolní činnosti finančního výboru na I. pol. 2016 seznámil členy
zastupitelstva města předseda finančního výboru Ing. Martin Koplík.
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Martin Koplík
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

21.
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Diskuse členů zastupitelstva města
Zdeněk Hlobil tlumočil ţádost občanů Dobrotic o opravu polní cesty u zahrádkářské
kolonie směrem k Ţelkovu a o zachování lávky k této kolonii. Kladně se k provedení
opravy cesty vyjádřil starosta města a k problematice lávky se vyjádřil přítomný
vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš Nedbal. Starosta města přislíbil situaci prověřit.
Ing. Pavel Karhan upozornil na stav čestných hrobů s tím, ţe byl předloţen seznam
hrobů, ale bylo by ještě třeba vyřešit, v jakém rozsahu bude prováděna údrţba a
úklid v reţii města. Také rozhodnout, zda na "Památku zesnulých" bude čestným
občanům uklizen hrob a poloţena kytice nebo věneček. Starosta města informoval,
ţe Komise památkové péče a letopisectví se problematikou intenzivně zabývala a
některé čestné hroby navrhla a vyzval k vyjádření přítomného předsedu této
komise Mgr. Ondřeje Machálka, tuto informaci potvrdil a starosta města přislíbil
dohled nad jejím vyřešením.
Dále Ing. Pavel Karhan tlumočil ţádost občanů, aby na hřbitově v případě, ţe je
zastavena voda venku, mohli načerpat vodu někde uvnitř. Starosta města
rovněţ přislíbil prověřit moţnosti řešení.
Závěrem Ing. Pavel Karhan poukázal na to, ţe současný způsob bufetu v
prostorách holešovského zámku, který zajišťuje společnost JOSPO, neumoţňuje
pořadatelům plesů realizovat vlastní, sniţuje podstatnou měrou ziskovost akce.
Přitom jeden z důvodů pořádání je získání prostředků na další činnost. Proto
dochází k tomu, ţe některé spolky raději ples pořádají v jiných prostorách nebo
raději vůbec. Za situace, kdy jsou jiné aktivity dotovány podstatně vyššími částkami
z rozpočtu města, podal návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Holešova

rozhodlo, ţe pro rok 2016 budou mít spolky a organizace města pronájem zámku
za účelem konání plesů zdarma. Finanční úhrada bude provedena za tyto spolky z
rozpočtu města do rozpočtu MKS. Starosta města dal pokyn k hlasování o tomto
materiálu na stůl č. 1.
Dále Ing. Pavel Karhan podal návrh na usnesení s tím, ţe je třeba dát majitelům
dotčených nemovitostí a pozemků za supermarketem Albert najevo zájem města,
jak má tato lokalita vypadat a přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo města
Holešova pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta, aby zadal zpracování
studie řešící prostor mezi Albertem, zázemím domů na ul. Palackého, hřbitovem a
kolejemi, a to v duchu názoru občanů poţadujících ve svých připomínkách k
připravovanému Územnímu plánu ve prospěch veřejného prostranství s převahou
zeleně s moţností parkování nebo zálohou prostor pro hřbitov. Starosta města se
vyjádřil s tím, ţe ţádná část pozemku není v majetku města Holešova.
Ludmila Hřeben Štaudnerová návrh nepodpořila a podotkla, ţe je třeba se
především zabývat zídkou u cukrárny naproti ČSOB, jejíţ stav hyzdí město.
Starosta města uloţil vedoucímu Odboru VRŢP, aby zajistil přípravu podkladů pro
vytvoření studie lokality za Albertem, která by slouţila členům zastupitelstva města
a dal pokyn k hlasování o návrhu Ing. Karhana - materiálu na stůl č. 2.
Závěrem starosta města informoval o stavu řešení dopravní situace v ul. Malé,
problematiky vjezdu stavebních aut na rekonstrukci hotelu Slavie a opravy ul. U
Potoka.
MVDr. Zbyněk Miklík hovořil o neutěšené situaci v prostoru "remízku", který je v
lokalitě mezi Holešovem a Bořenovicemi za farmou Holešov a který je v majetku
města. Svůj podnět k řešení této problematiky doplnil obrazovou dokumentací.
Moţnost řešení situace ve spolupráci s městskou policií přislíbil prověřit starosta
města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila na to, ţe ve městě scházel poutač, který
by informoval veřejnost o dnešním jednání zastupitelstva města a upozornila na
potřebu odklidit velké mnoţství spadeného listí ve městě. Závěrem poţádala o
řešení prostor Klubu důchodců, které jsou nedůstojné a poţádala, aby při tvorbě
rozpočtu byla pro tyto účely vyčleněna částka 100 tis. Kč. Starosta města přislíbil
prověřit moţnost řešení.
Ing. Jaromír Tomšů hovořil o připomínkách týkajících se informování občanů o
probíhajícím dotazníkovém šetření, který má být podkladem pro tvorbu
strategického plánu města. Starosta města přislíbil předat připomínky komisi, která
má na starosti webové stránky města.
Na technické nedostatky dotazníkového šetření upozornil PaedDr. Zdeněk Janalík.
Starosta města přislíbil předat podnět Výboru strategického rozvoje města.
Mgr. Jana Slovenčíková informovala členy zastupitelstva města o tom, ţe v rámci
propagace a cestovního ruchu vysílala televize NOE koncert Zlínské filharmonie B.
M. a Václava Hudečka, který se konal 25.10. 2015 ve velkém sále zámku ke
státnímu svátku.
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila poděkování městu za výbornou organizaci
tradičních akcí města a setkání s panem prezidentem a pozvala přítomné na
hudební večer "Vzpomínky na Antonína Dvořáka" 16.11.2015 do zámeckého Drive
clubu a na VIII. ročník mezinárodního turnaje v halové kopané ţen, který pořádá
Dívčí fotbalový klub 06.12.2015 a je opět spojený s podporou handicapované
osoby.
MVDr. Zbyněk Miklík jménem mysliveckých sdruţení mikroregionu Holešovska
pozval přítomné na Hubertský den v Holešově, který se bude konat 08.11.2015.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
22.

Materiál na stůl č. 1

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
ţe pro rok 2016 budou mít spolky a organizace města pronájem zámku za účelem
konání plesů zdarma. Finanční úhrada bude provedena za tyto spolky z rozpočtu
města do rozpočtu MKS.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení
23.
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Materiál na stůl č. 2
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta, aby zadal zpracování studie řešící prostor
mezi Albertem, zázemím domů na ul. Palackého, hřbitovem a kolejemi, a to v
duchu názoru občanů poţadujících ve svých připomínkách k připravovanému
Územnímu plánu ve prospěch veřejného prostranství s převahou zeleně s moţností
parkování, či zálohou prostor pro hřbitov.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

24.

Hlasování
Pro: 6 Proti: 1 Zdrţelo
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Diskuse občanů města
Občané města moţnosti diskuse nevyuţili.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

25.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předseda návrhové komise Zdeněk Hlobil ověřil zapisovatelkou předložený
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k
němu neměli žádné připomínky.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

26.

Závěr
V 19 hod. starosta města zasedání Zastupitelstva města Holešova ukončil
a poděkoval všem přítomným za účast.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

MVDr. Zbyněk Miklík v. r.
ověřovatel

Bc. Jakub Šneidr v. r.
ověřovatel

