
Z Á P I S   

z 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 21.12.2015 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Radek Doleţel ,  místostarosta  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  místostarosta  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Jiř í  Konečný,  radní  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi t el 
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, radní  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  <dle prezenční l is t iny>  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Hosté:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Předsedaj íc í:  Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  

Ověřovate lé:  Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 7. 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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Ludvík 
Urban byl omluven ze začátku jednání. Následně starosta města navrhl 
doplnit program oproti pozvánce o zprávu týkající se ţádosti o dotaci na 



revitalizaci panelového sídliště Novosady a zařadit ji pod bod č. 19. Bod č. 7 týkající 
se řešení pohledávky Romana Smýkala na doporučení rady města navrhl stáhnout 
z programu jednání a zároveň vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů 
na doplnění programu. Ţádné návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, 
proto dal pokyn o programu 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat.  

Zároveň upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, ţe záznam 
bude vyvěšen na webových stránkách města. 

Závěrem 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  
- projednávání návrhu rozpočtu města pro rok 2016 s příspěvkovými 

organizacemi a odbory MěÚ, s finančním odborem a sestavení návrhu 
rozpočtu pro rok 2016  

- jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách, jednání dozorčích 
rad TS a TH +  komise pro modernizaci městských webových stránek a 
komise pro tvorbu komunitního plánu pro rok 2016–18, 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) + 
MC Srdíčko 

- realizace investičních akcí města (cyklostezka Všetuly - VO, opravy 
chodníků a VO Sušilova, Palackého a Dlaţánky), zámek (fasáda, 
střecha a portál), zámecká zahrada (mlatové plochy a zeleň v parku), 
dům čp. 1400 aj. 

- pravidelná jednání ohledně aktualizace městských vyhlášek a nařízení 
a projektů města (moţnosti a příprava i účtování a ukončení) 

- jednání s kraj. úřadem a ŘSZK (6. května), ÚP – VPP a úklid města, 
ČD (přejezd v ul. Tovární) 

- jednání s různými zástupci firem – spolupráce (zámek, Slávia, 
kamerový systém aj.) a nabídky produktů pro město (propagace a 
cyklostezky, mobiliář aj.) 

- jednání s různými spolky a o. s. – SDH, Sokol, Klub výsadkových 
veteránů, Charita (nové sluţby, bezdomovci – seďárna apod.) 

- příprava akcí v zimním období (vánoční trhy, koncerty, ohňostroj, plesy 
apod.) a akcí pro rok 2016 (Musica, Dny města, publikace o městě aj.)  

- přípravné schůze k výročím roku 2016 a dnům města (sv. J. Sarkander 
aj.) 

- svatby a vítání občánků 
- schůze Mikroregionu Holešovsko a jednání se zástupci obcí 

mikroregionu (Bořenovice, Jankovice a Ţeranovice – spolupráce s MP, 
Martinice, Přílepy – cyklostezka aj.) 
 

Město – další důleţitá jednání: 
- 3. 11. setkání s novým ředitelem společnosti Industry Servis ZK, a. s., 

Ing. Liborem Karáskem  
- 4. 11. schůzka se zástupci Ţidovské obce Brno – spolupráce a obnova 

památek 
- 6. 11. jednání o akciích společnosti VaK Kroměříţ  
- 7. 11. setkání s důchodci - Sádek OV Dobrotice 
- 10. 11. průmyslová zóna - jednání s japonskou společností 
- 11. 11. připomínka konce 1. svět. války a Dne veteránů válek 



- 17. 11. slavnostní setkání současných a bývalých členů ZM + koncert 
Musica Holešov (A. Plachetka) – zámek 

- 21. 11. výroční valná hromada SDH Holešov a výstava zahrádkářů na 
Plačkově 

- 22. 11. setkání a připomínka 80. výročí znovuobnovení Jednoty 
bratrské v Holešově 

- 26. 11. jednání se společností Druţstvo Bořenovská (byty) a zástupci 
oddílu Drásal 

- 28. 11. nám. Dr. E. Beneše - rozsvícení vánočního stromu + strom 
TYMY, dále stromy v Količíně, Ţopech a Všetulích 

- 1. 12. jednání Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod 
Hostýnem 

- 3. 12. předvánoční setkání s podnikateli – zámek 
- 4. 12. jednání se zástupci agentury Velryba (Regata), Musica Holešov 

a se zástupci HZS Zlinského kraje a Industry Servis ZK, a. s. (nová 
hasičská zbrojnice HZS) 

- 8. 12. zasedání Bezpečnostní rady města a Krizového štábu 
- 10. 12. Nestlé - slavnostní předávání grantů + večer předvánoční 

setkání bývalých a současných představitelů města  
- 17. 12. jednání se společností Druţstvo Nad Sadovou – pozemky a sítě 

 
Kultura, školství a občanská sdruţení 

-  přednášky a besedy v městské knihovně a v kině Svět, koncerty škol 
aj. 

- 7. 11. setkání s důchodci - Sádek OV Dobrotice  
- 8. 11. Svatohubertský den v Holešově 
- 12. 11. zahájený výstavy modelů v zámku 
- 14. 11. vyhodnocení sezony HYJÉ - koně Zlínského kraje 2015 
- 16. 1. Sportovní den města o pohár města 
- 20. 11. OV Ţopy a Tučapy - setkání s důchodci  
- 21. 11. premiéra divadla D6K „Pohlednice z Anatěvky“ 
- 22. 11. vánoční trhy, Rymice, koncert HKO a Bluesový podzimek 
- 9. 12. setkání s důchodci v Količíně 
- 11. 12. setkání a schůze Klubu výsadkových veteránů 
- 12. 12. schůze SDH Dobrotice a Lechotice kulturní program 
- 15. 12. vánoční koledy dětí na městském úřadě (Odborné učiliště a ZŠ 

praktická a MŠ Grohova) + Dětský parlament 
 

Pozvánky: 
25. 12. koncert HKO a Chrámového sboru – Česká mše vánoční J. J. Ryby – kostel 
26. 12. koncert HDS Moravské děti – kostel 
Přes vánoční svátky a dny volna – bohatý sportovní program v hale 1. ZŠ 
 
2016 
1. 1. 2016 novoroční ohňostroj – zámecká zahrada 
4. 1. otevření nízkoprahového centra pro mládeţ (bývalá DUHA) 
10. 1. 2016 novoroční koncert města – zámek 
14. - 17. 1. Regiontour a GO 2016 – veletrh Brno  
16. 1. Reprezentační ples města – zámek 
18. 1. jednání zastupitelstva města (asi pracovní) – územní plán 
 
DALŠÍ PLESY:   
23. 1. Gymnázium L. Jaroše;  30. 1. Farní ples;  6. 2. Myslivecký ples;  13. 2. Ples 
o. s. Castellum a partnerů;  20. 2. Ples 2. ZŠ;  26. 2. Ples Vyšší policejní školy a 
SPŠ MV Holešov;  5. 3. Ples Divadla 6. května 



 
22. 2. jednání zastupitelstva města (řádné jednání)  
24. 2. koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského KM 
 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Se zprávou o plnění usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 02.11.2015, 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 jeho 
usnesení vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: MUDr. Ivan 
Manďák, MUDr. Lenka Dúbravčíková a PaedDr. Zdeněk Janalík. Jelikoţ nebyly 
jiné návrhy, dal pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba ověřovatelů  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Ing. Martina Koplíka a Mgr. Svatavu 
Ságnerovou. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn o návrzích hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

5. 111/7/ZM/2015 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova a 
členům osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2015  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a členům 
osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2015 dle předloţeného a 
upraveného návrhu. 

 
Starosta města informoval členy zastupitelstva města o doporučení rady města 
vyplatit všem předsedům osadních výborů stejnou výši odměn. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová, předsedkyně Kontrolního výboru,  se kladně vyjádřila 

http://www.holesov.cz/
http://www.holesov.info/


ke schválení navrţených odměn členům výboru za jejich poctivě odvedenou práci v 
letošním roce. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Ing. František Fuit 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

6. 112/7/ZM/2015 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 
6/2015  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2015 dle předloţeného a upraveného 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 6/2015 do rozpočtu a účetních výkazů 
města. 

Termín: 31.12.2015 

 
Podrobně rozpočtovým opatřením včetně jeho aktuálního doplnění provedl 
přítomné vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil doporučující stanovisko finančního výboru. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval informace k doplněnému návrhu týkající se počtu psů, 
kamerového systému na městské policii a spolku Spektrum - projekt krajské Rady 
dětí a mládeţe Zlínského kraje. Informace poskytl starosta města a Ing. Dušan 
Leško a přítomný velitel městské policie Eduard Dlhopolček, DiS. K dotazu 
týkajícímu se úroků z prodlení poskytl informace tajemník městského úřadu Ing. 
František Fuit. 
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 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7.1. 113/7/ZM/2015 Rozpočet města na rok 2016  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
rozpočet města Holešova na rok 2016 dle předloţeného návrhu. 

 
Podrobně návrhem rozpočtu města na rok 2016 včetně jeho podbodů, tj. rozpočtu 
Fondu kultury, sportu a vzdělávání na rok 2016 a zmocněním rady města, provedl 
přítomné vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan přednesl své negativní stanovisko k návrhu rozpočtu a 
zvýšení pravomocí rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informace. Poskytl je starosta 
města. Závěrem podala protinávrh na vyřazení podbodu č. 3, tj. zmocnění Rady 
města Holešova k provádění rozpočtových opatření, coţ by znamenalo provádět v 



období mezi jednáními zastupitelstva města navýšení rozpočtu investičních akcí 
nejvýše o 25 % ceny z důvodu moţné kolize tohoto zmocnění se zákonem o 
obcích. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního odboru schválit 
návrh rozpočtu včetně podbodu č. 3 týkající se zmocnění rady města. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovala doplňující informace. Poskytl je starosta 
města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné stanovisko k návrhu rozpočtu a 
negativně se vyjádřila ke zvýšení pravomocí rady města. 
Zdeněk Hlobil podal návrh hlasovat o kaţdému bodu návrhu usnesení zvlášť. 
Kladně se vyjádřil starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn 
hlasovat o kaţdém bodu zvlášť. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 7 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7.2. Rozpočet města na rok 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

 zmocnění Rady města Holešova k provádění rozpočtových opatření dle 
předloţeného návrhu. 

 
 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 9 Proti: 10 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

7.3. 114/7/ZM/2015 Rozpočet města na rok 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

 rozpočet Fondu kultury, sportu a vzdělávání na rok 2016 dle předloţeného 
návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat schválené rozpočty do účetních výkazů roku 2016. 

Termín: 31.01.2016 

 
 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 5 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

8. 115/7/ZM/2015 Rozpočtový výhled na období 2016-2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtový výhled na období 2016-2018 dle předloţeného návrhu. 



 
S rozpočtovým výhledem seznámil přítomné členy zastupitelstva města vedoucí 
finančního výboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko k příjmům z provozování hazardu s 
tím, ţe pro tento rozpočtový výhled nebude hlasovat. 
Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřila doporučující stanovisko Výboru strategického 
rozvoje. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil doporučující stanovisko finančního výboru. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladně ke způsobu zpracování rozpočtového 
výhledu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

9. 116/7/ZM/2015 Odpis pohledávky na nájemném a službách  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a sluţbách zemřelého Jiřího Machka, bytem 
Holešov, pro nemajetnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. provést odpis pohledávky na nájemném a sluţbách zemřelého. 

Termín: 31.12.2015 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Hana Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 117/7/ZM/2015 Uzavření veřejnoprávních smluv s ŘKF Holešov o poskytnutí 
dotací z "Programu regenerace Ministerstva kultury"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci státní finanční 
podpory v "Programu regenerace MPZ" Ministerstva kultury ČR s 
Římskokatolickou farností Holešov na restaurování oltářů ve farním kostele v 
Holešově ve výši 429 tis. Kč a 239 tis. Kč v předloţeném znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. zajistit podpis schválených veřejnoprávních smluv. 

Termín: 22.12.2015 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. zajistit poukázání dotací Římskokatolické farnosti Holešov. 

Termín: 22.12.2015 



 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 118/7/ZM/2015 Program regenerace "Městské památkové zóny Holešov"  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
"Programu regenerace Městské památkové zóny a podpory památek v 
Holešově" platný pro období 2016-2020, a to do příštího zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat 22.02.2016. 

 
PaedDr. Zdeněk Janalík navrhl přerušit tento bod jednání, jelikoţ na zasedání v září 
bylo přijato usnesení, kterým bylo uloţeno radě města připravit jednání 
zastupitelstva města zaměřené na stanovení dlouhodobé strategie (koncepce) 
vyuţití zámku a zámecké zahrady do konce 03/2016. Bylo by tedy vhodné tento 
materiál projednávat v kontextu s těmito schválenými pravidly, a to na zasedání v 
únoru 2016. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl protinávrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 
  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 3 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 119/7/ZM/2015 Začlenění města Holešova do "Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
začlenění města Holešova do "Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zaslat uvedenému sdruţení výpis usnesení z jednání zastupitelstva města. 

Termín: 04.01.2016 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

13. 120/7/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 



  
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 
odpadů, dle předloţeného a upraveného návrhu v čl. č. 6, písm. e) - osvobození a 
úlevy, a to sníţením věkové hranice na 75 let. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zajistit její vyvěšení na 
úřední desce. 

Termín: 29.02.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města s tím, ţe novelizace 
obecně závazných vyhlášek se uskutečňuje v souvislosti s tím, ţe od 01.01.2016 
nabude účinnosti nový zákon o místních poplatcích a tyto změny je nutno zavést do 
všech obecně závazných vyhlášek týkajících se poplatků občanů s tím, ţe platnost 
nabudou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. 
Mgr. Ondřej Machálek podal protinávrh na změnu vyhlášky v čl. č. 6 - osvobození a 
úlevy, písm. e) - osoby starší 75 let. 
Tento návrh podpořila MUDr. Lenka Dúbravčíková, PaedDr. Zdeněk Janalík a 
Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
Bc. Jaroslav Chmelař vyzval vedoucího finančního výboru, aby informoval členy 
zastupitelstva, jakou finanční ztrátu by tato úleva v rozpočtu města představovala. 
Ing. Leško informoval, ţe tato částka by byla cca 500 tis. Kč. 
Starosta města vyjádřil souhlas s tímto sociálním gestem vůči starým 
spoluobčanům a zároveň připomněl, ţe máme nejniţší daň z nemovitosti a podal 
návrh upravit vyhlášku tak, aby občané starší 75 let platili pouze povinný 
příspěvek na likvidaci odpadu, tj. 250 Kč. 
Pavel Svoboda se vyjádřil pro schválení vyhlášky v původním návrhu. 
Ing. Radek Doleţel podal protinávrh sníţit věkovou hranici na 80 let. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 8 proti, 5 se zdrţelo, 1 nehlasoval - nebyl 
schválen. 
Přítomná občanka paní Nevřalová návrh podpořila. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat o prvním protinávrhu, tedy 
sníţení věkové hranice na 75 let. 
  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 12 Proti: 3 Zdrţelo se: 8 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 121/7/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za uţívání veřejného 
prostranství, dle předloţeného návrhu. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zajistit její vyvěšení na 
úřední desce.  

Termín: 29.02.2016 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

15. 122/7/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška - pravidla pro pohyb psů  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě Holešově, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zajistit její vyvěšení na 
úřední desce. 

Termín: 29.02.2016 

 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informaci k čl. 4 povinnosti 
průvodce, kdy je občan povinen odstranit exkrementy od svého psa. Poskytl ji 
starosta města. 
MVDr. Zbyněk Miklík se vyjádřil s tím, ţe za chování psa je zodpovědný jeho 
majitel, není snadné vymezit lokality pro volný pohyb psů a navrhovanou plochu je 
třeba dle jeho názoru upravit. Podal návrh doplnit do vyhlášky zákaz uvazování 
psů u marketů apod., kdy je pes bez dozoru majitele a můţe dojít k jeho 
nepředvídatelnému chování a upozornil, ţe vyhláška neřeší sankce. Vyjádřil se 
starosta města s tím, ţe sankce můţe řešit městská policie pokutou 
nebo přestupkovým řízením a podotkl, ţe dle jeho názoru vyhláškou nejsme 
schopni ovlivnit chování majitelů psů. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková podpořila schválení vyhlášky. 
Zdeněk Hlobil podal protinávrh upravit vyhlášku tak, aby všichni psi měli při volném 
pohybu náhubek. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 10 pro, 5 proti, 8 se 
zdrţelo - nebyl schválen. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučujícím stanovisku výboru 
strategického rozvoje. 
Bc. Jakub Šneidr podpořil názor, ţe za chování psa je zodpovědný jeho majitel a 
nelze to řešit vyhláškou, která stanovuje obecně povinnost pro majitele psa, aby 
měl při volném pohybu náhubek. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, kolik městská policie pokutovala občanů, kteří 
nedodrţovali stávající vyhlášku. Odpověděl přítomný velitel městské policie. Vyjádřil 
se pro zákaz volného pohybu psů a pro vymezení jedné plochy ve městě. Vyjádřil 
se starosta města s tím, ţe stanovit tuto lokalitu je velmi obtíţné v souvislosti s 
vybudovanými cyklostezkami. Závěrem podal protinávrh odloţit projednávání 



vyhlášky na únorové zasedání. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 5 
proti, 9 se zdrţelo - nebyl schválen. 
Mgr. Svatava Ságnerová se vyjádřila pro schválení vyhlášky s tím, ţe  problém 
spočívá v přístupu majitelů psů k jejím povinnostem vyplývající z vlastnictví psů. 
Pavel Svoboda se vyjádřil s tím, ţe je třeba stanovit značný finanční postih v 
případě, ţe majitel psa neuklidí jeho exkrementy a neusměrní ho takovým 
způsobem, jakým by měl. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení a dal 
pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 5 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 123/7/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška - místní poplatek ze psů  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku ze psů, dle předloţeného 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zajistit její vyvěšení na 
úřední desce.  

Termín: 29.02.2016 

 
Starosta města  informoval o tom, ţe od ročního poplatku jsou v novelizované 
vyhlášce osvobozeni drţitelé psa, kteří správci poplatku prokáţou, ţe jejich pes je 
označen elektronickým čipem. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace k počtu evidovaných psů ve 
městě a vyjádřil se pro zrušení poplatků. Informace poskytl vedoucí finančního 
odboru a starosta města s tím, ţe stanovení poplatků má regulační význam. Tento 
názor podpořila MUDr. Lenka Dúbravčíková. 
MVDr. Zbyněk Miklík se dotazoval na výši nákladů za úklid exkrementů a zda jsou 
lovečtí psi od poplatku osvobozeni. Závěrem upozornil na důsledné vybírání 
poplatků za psa v panelácích. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová k výši poplatku, ţe je mnoho občanů, kteří jsou 
sociálně slabí a měli bychom to brát v úvahu a nechat částky tak, jak jsou navrţeny. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil názor, aby výše poplatků byla pro všechny občany 
stejná, jak v paneláku, tak v rodinném domku a podal návrh schválit vyhlášku v 
předloţeném znění s tím, ţe se případné návrhy na její doplnění nejdříve prověří a 
na únorovém zasedání projednají. 
Tento návrh podpořil MVDr. Zbyněk Miklík a vyjádřil se pro to, aby byli od 
poplatků osvobozeni lovečtí psi. 
Ing. Martin Koplík navrhl schválit vyhlášku v předloţeném znění a novelizovat ji na 
nejbliţším zasedání. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
   

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert Hlasování  



Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 124/7/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška - Požární řád města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se vydává Poţární řád města 
Holešova, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zajistit její vyvěšení na 
úřední desce.  

Termín: 29.02.2016 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

18. 125/7/ZM/2015 Veřejnoprávní smlouva s obcí Žeranovice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností 
obecní policie s obcí Žeranovice v předloţeném znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.02.2016 

 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala,  zda městská policie měření v těchto 
obcích s ohledem na vytíţenost ve městě zvládne. Kladně se vyjádřil přítomný 
velitel městské policie.  
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 
 
 
 

 

19. 126/7/ZM/2015 Veřejnoprávní smlouva s obcí Jankovice  



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností 
obecní policie s obcí Jankovice v předloţeném znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Miklíkové 

1.1. předloţit smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.02.2016 

 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Miklíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

20. 127/7/ZM/2015 Žádost o dotaci na "Revitalizaci panelového sídliště Novosady"  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 

1. podání žádosti o dotaci na "Regeneraci panelového sídliště Novosady" a 

2. finanční spoluúčast projektu ve výši 30 % uznatelných nákladů. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. zajistit podání žádosti o dotaci. 

Termín: 15.01.2016 

 
Ing. Pavel Karhan upozornil na ubývání zelených ploch ve městě při budování 
chodníků. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

21. 128/7/ZM/2015 Termíny jednání zastupitelstva města v roce 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2016 od 16 hod. takto: 
22.02., 18.04., 20.06., 19.09., 14.11. a 19.12. 

 
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh, aby termín zasedání 19.12. 2016 byl posunut o 
týden dříve, a to na 12.12.2016. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 7 
proti, 9 se zdrţelo - nebyl schválen. 
Mgr. Jan Koláček upozornil na nepřítomnost několika členů zastupitelstva v termínu 
poţadovaném Ing. Karhanem. 
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 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 2 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

22. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2907, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2907, ostatní plocha, o 
výměře uvedené v GPL č. 2099-147/2015 154 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: 11.01.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a 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 

Hlasování  
Pro: 4 Proti: 14 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 

 

23. 129/7/ZM/2015 Podání žádosti o převod pozemku p. č. 2520/8, k. ú Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o nabytí pozemku p. č. 2520/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 169 m2, k. ú. Holešov, 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: 29.01.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a 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 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

24. 130/7/ZM/2015 Směna pozemků, k. ú. Všetuly  



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit směnnou smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a 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 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

25. 131/7/ZM/2015 Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov, od společnosti MGM 
Holešov, a. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků p. č. 2717/31, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 835 
m2, p. č. 3551/2, ostatní plocha, o výměře 356 m2, p. č. 3551/5, ostatní plocha, o 
výměře 185 m2, p. č. 3551/6, ostatní plocha, o výměře 205 m2, p. č. 3551/7, ostatní 
plocha, o výměře 81 m2, p. č. 3551/11, ostatní plocha, o výměře 224 m2, p. č. 
3551/12, ostatní plocha, o výměře 248 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti 
MGM, a. s., IČO 46900063, do majetku města Holešova za celkovou kupní cenu 
964.900 Kč.  

 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Starosta města doplnil, ţe se jedná o narovnání majetko-
právních vztahů. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil negativní stanovisko k odkoupení chodníku od 
společnosti MGM městem za 100 Kč/m2. Navrhl, aby byl chodník převeden 
bezúplatně, případně za symbolickou 1 Kč. Reagoval starosta města  s tím, ţe cena 
za odkoupení chodníku za pozemek pod krytým bazénem, který je v majetku města, 
je přijatelná. 
PaedDr. Zdeněk Janalík informoval, ţe historicky byl v uvedené lokalitě problém v 
majetkových vztazích a město musí reagovat na nabídku vlastníka, proto 
doporučuje schválení, a to i z toho důvodu, ţe městu veřejná prostranství - 
chodníky patří. 
MUDr. Ivan  Manďák se dotazoval, zda jsou v rozpočtu finanční prostředky na tento 



výkup. Kladně se vyjádřil starosta města. 
Ing. Radek Doleţel vyjádřil názor, ţe ze strany společnosti MGM je nabídka 
vstřícná a vyjádřil doporučující stanovisko. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace týkající se 
narovnávání majetko-právních vztahů. 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 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 1 Zdrţelo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

26. 132/7/ZM/2015 Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků p. č. 2521/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 
m2 a p. č. 2521/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m2, k. ú. Holešov, z 
podílového spoluvlastnictví Ivo Chytílka, Ing. Jaroslava Chytílka a Ludmily Šútorové 
do majetku města Holešova za kupní cenu 600 Kč/m2 a p. č. 2511/1, orná půda, o 
výměře 145 m2 a p. č. 2511/40, orná půda, o výměře 45 m2, k. ú. Holešov, z 
podílového spoluvlastnictví Ivo Chytílka a Ing. Jaroslava Chytílka do majetku města 
Holešova za kupní cenu 300 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů informoval o vlastnické roztříštěnosti v areálu společnosti 
Technické sluţby Holešov, a. s., vyjádřil doporučující stanovisko a poţadoval 
některé doplňující informace týkající se pozemků pod garáţemi. Poskytl je přítomný 
ředitel společnosti Ing. Miroslav Strnad. 
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 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 1 Zdrţelo se: 7 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

27. 133/7/ZM/2015 Úplatný převod pozemku p. č. 2579/2, k. ú Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o možnosti úplatného nabytí pozemku p. č. 2579/2, orná půda, o 
výměře 3.933 m2, z vlastnictví Ing. Zdeňka Svobody, bytem Moravské Budějovice, 
za minimální kupní cenu 225 Kč/m2 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. informovat Ing. Zdeňka Svobodu o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informaci týkající se prodejní ceny. 
Poskytl ji Bc. Jaroslav 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 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 3 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

28. 134/7/ZM/2015 Prodej části městského pozemku p. č. 70, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 70, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2, k. ú. 
Všetuly, Vlastě Čechové, bytem Holešov, Palackého 129,  za kupní cenu 300 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 29.04.2016. 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: 29.04.2016 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař a 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 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

29. 135/7/ZM/2015 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Holešova ve II. pol. 2015  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova ve II. pol. 
2015. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova uložilo 
  
radě města projednat závěry a doporučení z provedených kontrol. 

 
Se zprávou o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města provedla přítomné 
předsedkyně výboru Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
Práci kontrolního výboru a její předsedkyně kladně zhodnotil Ing. Martin Koplík. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 



hlasovat. 

 

Předkladatel: Ludmila Hřeben 
Štaudnerová 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

30. 136/7/ZM/2015 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova 
na rok 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na rok 2016. 

 
S plánem práce Kontrolního výboru zastupitelstva města seznámila přítomné 
předsedkyně výboru Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 Předkladatel: Ludmila Hřeben 
Štaudnerová 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

31. 137/7/ZM/2015 Materiál na stůl  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Rudolfu Seifertovi 

1.1. zajistit provedení opravy laviček ve dvorním traktu budovy Domu s 
pečovatelskou službou na Novosadech čp. 1592. 

Termín: 08.03.2016 

 
Ing. Pavel Karhan za pomoci dataprojektoru seznámil členy zastupitelstva města s 
havarijním stavem laviček ve dvorním traktu DPS na Novosadech a přednesl návrh 
na usnesení. Starosta města dal pokyn o tomto návrhu hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 1 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

32. 138/7/ZM/2015 Materiál na stůl  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Rudolfu Seifertovi 

1.1. zpracovat návrh řešení rekonstrukce budovy čp. 1592 Domu s 
pečovatelskou službou na Novosadech, a to jak technický, tak finanční. 

Termín: 31.03.2016 

 
Ing. Pavel Karhan za pomoci dataprojektoru seznámil členy zastupitelstva města s 
havarijním stavem budovy DPS na Novosadech a přednesl návrh na usnesení. 
Pavel Svoboda vyjádřil svůj názor na provedení opravy této budovy eventuelně 
náhradního řešení v areálu staré radnice na nám. Dr. E. Beneše. Kladně se vyjádřil 
starosta města k potřebě vypracovat projekt řešení této problematiky. 
MVDr. Zbyněk  Miklík potvrdil havarijní stav této budovy DPS. 
Starosta města dal pokyn o návrhu na usnesení hlasovat. 



 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 0 Zdrţelo se: 10 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

33. Materiál na stůl  
I. Zastupitelstvo města Holešova upravilo 
  
program pro dotace na nájem tělocvičen škol sportovním organizacím ve 
smyslu, ţe budou hrazeny náklady i za pouţití jiných prostor školy. 

 
Ing. Pavel Karhan seznámil členy rady města se svým návrhem na usnesení a 
starosta města dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 6 Proti: 3 Zdrţelo se: 14 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

34.  Diskuse členů zastupitelstva města  

PaedDr. Zdeněk Janalík poţádal právničku města Mgr. Miklíkovou, aby oslovila 
členy zastupitelstva města, v souvislosti s diskusí k novelizaci obecně závazné 
vyhlášky týkající se poplatků ze psů, k předání připomínek a připravit je po 
konzultaci s ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly, pro následné jednání 
rada a zastupitelstva města. 
MUDr. Ivan Manďák tlumočil ţádost občanů ulice Očadlíkova o opravu asfaltu na 
komunikaci v této ulici. Reagoval starosta města a přislíbil prověření moţnosti 
řešení. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková se dotazovala, podle jakého klíče jsou zváni 
podnikatelé města na předvánoční přátelské posezení na zámek. Odpověděl 
starosta města. 
Oldřich Rektořík tlumočil negativní reakci občanů v souvislosti s přehnaným počtem 
čertů na vánočních trzích. Kladně se vyjádřil starosta města, aby se jejich počet 
redukoval ve vztahu k postavě Mikuláše a anděla. Přítomný ředitel MKS se k této 
problematice vyjádřil. 
Mgr. Jana Slovenčíková pozvala členy zastupitelstva města na novoroční 
slavnostní koncert na zámku, který se bude konat 10. ledna 2016 a Reprezentační 
ples města 16. ledna 2016. Zároveň poskytla informaci, ţe Informační centrum, 
které zajišťuje předprodej vstupenek, bude otevřeno do 23. prosince 2015 a potom 
aţ 4. ledna 2016. 
Závěrem starosta města připomněl členům zastupitelstva města pozvánku na 
projednávání územního plánu, které se bude konat na pracovním setkání 18. ledna 
2016.   

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

35.  Diskuse občanů města  

Přítomná občanka paní Nevřalová tlumočila dotaz občanů, zda je moţný příspěvek 
na kastraci koček. Vyjádřil se starosta města, ţe občané mohou svoji 
opodstatněnou ţádost uplatnit, ale takový dotační titul město nemá vypsaný. 
Závěrem upozornila, ţe v Americkém parku schází koš na psí exkrementy. Nápravu 
přislíbil starosta města. 
  

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 



36.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise PaedDr. Zdeněk Janalík ověřil zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

37.  Závěr  

Závěrem starosta města seznámil přítomné s kulturní sezónou začátku nového 
roku. Ve 20:30 hod. ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova, poděkoval 
všem pracovníkům městského úřadu a členům zastupitelstva města za odvedenou 
práci v letošním roce a popřál všem pohodové proţití vánočních svátků a hodně 
štěstí a zdraví v novém roce. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 

  

 
 
Ověřovatelé:  

Mgr. Svatava Ságnerová v. r. 
zastupitelka 

 

Ing. Martin Koplík v. r. 
zastupitel 

 


