
Z Á P I S   

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 18.01.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Radek Doležel ,  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  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  
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 .  Frant išek  Fui t ,  ta jemník  

Omluveni :  Jiř í  Konečný,  radní  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

 1.  Zahájení a volba ověřovatelů 

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 



Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva. Konstatoval, že je 
přítomno 19 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Pavel Karhan a 
MUDr. Lenka Dúbravčíková byli omluveni ze začátku jednání. Zároveň upozornil, 
že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. 
 
Následně navrhl, aby ověřovateli zápisu byli Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. 
Jaromír Tomšů a dal pokyn o návrzích hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

 2.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Libor 
Liška, Zdeněk Hlobil a Mgr. Ondřej Machálek. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 
 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 

3.  Schválení programu 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Na jednání se dostavila MUDr. Lenka Dúbravčíková. 
Starosta města přednesl program jednání a vyzval členy zastupitelstva města k 
podání návrhů na jeho doplnění. 
Ing. Jaromír Tomšů upozornil, že informace o konání tohoto zasedání nebyla 
zveřejněna na úřední desce, což je v rozporu se zákonem o obcích a schváleným 
jednacím řádem. Starosta města vyhlásil přestávku k prověření této informace a po 
přestávce potvrdil, že k nedopatření skutečně došlo. Nicméně Mgr. Jiří Mikulenka 
informoval, že zasedání je platné, jelikož občané byli o jeho konání 
informování městským rozhlasem (hlášení bylo vyvěšeno na webových stránkách 
města), což je v souladu s výkladem zákona o obcích.  
Ing. Jaromír Tomšů upozornil, že zastupitelský klub SNH nebude o "Programu 
regenerace městské památkové zóny Holešov" hlasovat. Důvodem tohoto 
rozhodnutí je přesvědčení, že jednání zastupitelstva města není platné. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o programu 1. zasedání 
Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 4 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

 4.  1/1/ZM/2016 "Program regenerace městské památkové zóny Holešov"  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený "Program regenerace městské památkové zóny a podpory památek 
v Holešově" platný pro období 2016-2020, a to od 01.01.2016. 



 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. zajistit odeslání schváleného "Programu regenerace" na Ministerstvo 
kultury, Národní památkový ústav Kroměříž a Krajský úřad ZK. 

Termín: 19.01.2016 

 
Na jednání se dostavil Ing. Pavel Karhan. 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, 
že se jedná o zprávu, která byla na zasedání zastupitelstva města 21.12.2015 
přerušena. Dokument je připraven ke schválení v upravené formě tak, aby bylo 
možno pokračovat v obnově památek a řešení jejich údržby v letech 2016-2020. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se stanovení 
hranic městské památkové zóny. Odpověděl starosta města s tím, že se jedná o 
historické jádro města a památková zóna byla stanovena ministerstvem kultury. 
Mgr. Ondřej Machálek jako předseda Komise památkové péče a letopisectví  
poskytl k projednávané zprávě fundované informace a vyjádřil doporučující 
stanovisko komise. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace týkající se pravidel pro 
využití zámecké zahrady pro konání kulturních a společenských akcí a 
řešení oplocení zámecké zahrady. Informace poskytl starosta města s tím, že 
pravidla budou dle dohody z prosincového jednání zastupitelstva města 
projednávána na únorovém zasedání a na přípravě jejich návrhu intenzivně pracuje 
oddělení životního prostředí a Komise památkové péče a letopisectví. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil názor, že je třeba zamezit svévolnému vytváření 
nežádoucích chodníků v zámecké zahradě a stanovit pravidla, u kterých akcí bude 
konání v zámecké zahradě povoleno. Kladně se vyjádřil starosta města.  
Ing. Pavel Karhan podpořil schválení programu regenerace. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila doporučující stanovisko. 
Zdeněk Hlobil podpořil názor Ing. Tomšů týkající se hodnocení vedoucí k 
povolování konání kulturních akcí pořádaných v zámecké zahradě a požadoval 
doplňující informace týkající se regenerace zámecké zahrady. Vyjádřil se starosta 
města a Mgr. Ondřej Machálek. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučujícím stanovisku Výboru 
strategického rozvoje. 
Přítomný občan Josef Bílek, jednatel občanského sdružení "Klid pro město", 
vystoupil s kritikou hlučnosti hudebních produkcí, které jsou pořádány v zámecké 
zahradě. Reagoval starosta města a Ing. Pavel Karhan s tím, že tuto problematiku 
je třeba důkladně projednat na únorovém zasedání, kdy se budou stanovovat 
zmíněná pravidla. 
Po ukončení diskuse 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: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

 5.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Členové zastupitelstva města možnosti diskuse nevyužili. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 



 6.  Diskuse občanů města  

Další občané kromě již diskutujícího pana Bílka se zasedání nezúčastnili. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

 7.  Závěr  

Předseda návrhové komise Libor Liška ověřil zapisovatelkou předložené znění 
přijatého usnesení a jeho znění přednesl. Členové zastupitelstva města k němu 
neměli žádné připomínky. 
V 17:00 hod. starosta města  Mgr. Rudolf Seifert ukončil řádné zasedání 
Zastupitelstva města Holešova a následovalo pracovní jednání členů zastupitelstva 
města o návrhu Územního plánu Holešov. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 

  

 
 
Ověřovatelé:  

Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 
zastupitelka 

 

Ing. Jaromír Tomšů v. r. 
zastupitel 

 


