
Z Á P I S   

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 22.02.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Př í tom ni :  Ing .  F rant išek  Fu i t  
Ing .  Radek  Do leţe l ,  m ís tos taros ta  
MUDr .  Lenka Dúbravč íková,  zas tup i te l  
Zdeněk  H lob i l ,  zas tup i te l  
Ludm i la  Hřeben  Štaudnerová,  zas tup i te l  
Bc.  Jaros lav Chm elař ,  m ís tos taros ta  
PaedDr .  Zdeněk  Jana l ík ,  radní  
Ing .  Pave l  Karhan,  zas tup i te l  
J i ř í  Konečn ý,  radní  
Ing .  Mar t in  Kop l ík ,  zas tup i te l  
L ibor  L iška ,  radní  
Mgr .  Ondře j  Machá lek ,  zas tup i te l  
MUDr .  I van  Manďák ,  zas tup i te l  
MVDr .  Zbyněk  Mik l ík ,  zas tup i te l  
Mgr .  J i ř í  M iku lenka,  radní  
Oldř ich  Rek toř ík ,  zas tup i te l  
Mgr .  Sva tava Ságnerová ,  zas tup i te l  
Mgr .  Rudo l f  Se i fe r t ,  s ta ros ta  m ěs ta  
Mgr .  Jana S lovenč íková,  zas tup i te l  
Pave l  Svoboda,  zas tup i te l  
Bc.  Jakub Šne id r ,  zas tup i te l  
Ing .  Jarom ír  Tomšů,  zas tup i te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zas tup i te l  

Om luven i :  Mgr .  Jan Ko láček ,  zas tup i te l  

Nepř í tom ni :  <d le  prezenční  l i s t in y>  

Předseda j íc í :  Mgr .  Rudo l f  Se i fe r t  

Ověřovate lé :  Oldř ich  Rek toř ík  
Pave l  Svoboda  

Návrhová kom ise:  Ing .  Mar t in  Kop l ík  
Mgr .  Ondře j  Machá lek  
Mgr .  Jana S lovenč íková  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města 
Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. 
Konstatoval, ţe je přítomno 21 členů a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné. Mgr. Jan Koláček byl omluven z účasti na celém zasedání 
a PaedDr. Zdeněk Janalík ze začátku jednání. Zároveň vyzval členy 



zastupitelstva města k podání  návrhů na doplnění nebo změnu 
programu. Místostarosta města Ing. Radek Doleţel navrhl stáhnout z 
programu jednání materiál týkající se pravidel a návštěvního řádu zámecké 
zahrady z důvodu obdrţených nesouhlasných stanovisek výborů a komisí a 
vzniklé potřeby projednání této problematiky na pracovním setkání členů 
zastupitelstva města. Starosta města dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasováno 
bylo takto:  20 pro, 0 proti, 1 se zdrţel - návrh byl schválen. Ing. Pavel 
Karhan navrhl předřadit projednávání materiálu týkajícího se územního 
plánu pod bod č. 6 s tím, ţe ostatní body se posunou. Starosta města dal o 
tomto návrhu hlasovat. Hlasováno bylo takto: 13 pro, 2 proti,  6 se zdrţelo - 
návrh byl schválen. Ţádné jiné návrhy na doplnění nebo změnu podány 
nebyly, proto dal pokyn o programu 2. zasedání Zastupitelstva města 
Holešova hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu ze zasedání 21.12.2015 a 18.01.2016 a plnění 
usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 21.12.2015 a 1. zasedání konaného 18.01.2016, 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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Oldřicha Rektoříka a Pavla 
Svobodu. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn o návrzích hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Mgr. Jana 
Slovenčíková, Ing. Martin Koplík a Mgr. Ondřej Machálek. Jelikoţ nebyly 
jiné návrhy, dal pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva 
města o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého 



zasedání: 
 
           Město pravidelné: 

 řádné schůze rady města a zasedání zastupitelstva města k "Programu 
regenerace památkových zón" a pracovní setkání k projednávání 
Územního plánu Holešov 18.01. 

 příprava a vyhodnocení Reprezentačního plesu města i dalších plesů 
(myslivci, Castellum aj.) 

 jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách, jednání dozorčích 
rad TS a TH 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) + 
MC Srdíčko 

 příprava a realizace investičních akcí města 
 pravidelná jednání - projekty města a komunitní plánování 
 jednání s různými zástupci firem - spolupráce a nabídky produktů pro 

město 
 několik jednání se zástupci firem - investice v lokalitě "za Albertem" 
 jednání s různými spolky a o. s. (Rybáři, výroční schůze Včelařů, KČT 

aj.) 
 příprava kulturních akcí (Dny města, publikace o městě aj.) 
 svatby a vítání občánků 
 schůze Mikroregionu Holešovsko (15.01.) 
 výběrová řízení na funkci právníka města, pracovnice odboru SVZ, 

zahradníka atd. 
 jednání s Klubem důchodců a spolky (+ fa Jacom), objekt v Pivovarské 

ulici, jeho úprava a stěhování FÚ 
Město další důleţitá jednání: 

 23.12. úvodní jednání s vedením Finančního úřadu (další v lednu a 
únoru 2016) 

 05.01. 1. zasedání bytové komise města 
 05.01. jednání s vedením obce Přílepy - vybudování cyklostezky 
 08., 15., 26.01. a 05.02. Industry Service - jednání s výkonným 

ředitelem Ing. Karáskem týkající se nového investora v SPZ Holešov a 
jednání s investory 

 19.01. jednání s Dr. Fišerem -  vlastivědná společnost Brno - kniha o 
městě 

 20.01. jednání s ŘSZK - rekonstrukce ulice 6. května 
 21.01. schůzka s obyvateli lokality v ul. Bořenovská 
 22.01. a 04. 02. jednáni s MAS Moštěnka - projekty ve školství apod. 
 22.01. jednání ve sdruţení Historických sídel ČR 
 27.01. jednání s vedením VaK KM - Všetuly 
 01.02. FÚ Kroměříţ - zájem o nájem prostor v bud. na ul. Pivovarská 
 02.02. petiční výbor - Jiřina Šašková a Blahoslav Novák (zámecká 

zahrada) 
 05.02. SDH Holešov - setkání se zásahovou jednotkou 
 09.02. jednání s ředitelem Ing. Chudárkem - rychlostní komunikace D 

49 
 11.02. předsedové osadních výborů 
 15.02. jednání na RR ROP Zlín - projekty 
 17.02. Zlínský kraj - školení předsedů a tajemníků povodňových komisí 

Kultura, školství a občanská sdruţení 
 přednášky a besedy v městské knihovně 
 plesy (myslivci, Castellum, farnost, 2. ZŠ, hasiči aj.) 



 28.12. setkání s obřadníky a Klubem důchodců 
 01.01. novoroční ohňostroj 
 04.04. otevření nízkoprahového centra Charity - Školní ul. 
 08. a 09.01. "Tříkrálová sbírka" 
 09.01. schůze SDH Ţopy a Količín a Tučapy 23.01. 
 10.01. novoroční koncert města zámek - HKO 
 14.01. účast na veletrhu Regiontour Brno 
 16.01. ples města - zámek 
 06. a 07.02. Masopust - Holešov, Všetuly, MČ a obce 
 12.02. zápisy do 1. tříd ZŠ (1. ZŠ - 52 ţáků, 2, ZŠ - 25, 3. ZŠ - 97; tj. 

bez odkladů) 
 13.02. setkání zastupitelů mikroregionu a mše sv. 
 20.02. setkání cyklistických holešovských klubů - bowling 
 21.02. "Dívka roku" - TyMy 

Aktuální pozvánky: 
 24.02. koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského KM - zámek 
 Studentské operní představení posluchačů konzervatoře ve spolupráci 

s Moravským divadlem Olomouc v reţii Antonína Valenty a pod 
taktovkou Jiřího Kadavého. 

 06.02. ples 3. Základní školy - areál 3. ZŠ; a také ples VaSPŠ MV 
Holešov (zámek) 

 27.02. Rohálovská desítka - první republikový běh sezony (+dětské 
závody) - Prusinovice 

 01.03. vernisáţ Borise Jirků a koncert Vladimíra Merty - zámek 
 03.03. vernisáţ výstavy k 400. výročí příchodu sv. J. Sarkandera do 

Holešova a výstava o kardinálu Ditrichštejnovi a jeho době - zámek 
 08.03. otevření výstavy o architektech, bratrech Fischerových - zámek, 

chodby 
 13. ? 27.03. řada koncertů a akcí - Týden japonské kultury "Sakura" - 

město 
 17.03. Prague Cemballo Quartet - první koncert festivalu Musica 

Holešov - zámek 
 19.03. tradiční holešovský blešák - zámek 
 20.03. velikonoční koncert Holešovského komorního orchestru a 

Chrámového sboru Holešov - kostel N. P. M. Holešov 
 22.03. F. X. Richter: Dalla Deposotive della Crose - (velikonoční 

oratorium holešovského rodáka) - 2. koncert festivalu M. H. - zámek 
 17.03. Večer bojovníků - thajský box v areálu stolního tenisu TJ - 

Pivovarská ul. 
 31.03. Den učitelů - tradiční setkání pedagogů a pracovníků škol města 

- zámek 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o 
činnosti orgánů města mezi jednotlivými zastupitelstvy.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 2/2/ZM/2016 Územní plán Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova ověřilo 
  
ve smyslu  ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ţe návrh 



Územního plánu Holešov  není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení 
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření 
obecné povahy.    
 
 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za pouţití ust. § 
43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 aţ 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy Územní plán Holešov. 
 
IV. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy - Územní 
plán Holešov. 

Termín: 02.03.2016 
2. Mgr. Rudolfu Seifertovi 

2.1. zajistit, aby se Rada města Holešova na své schůzi zabývala 
problémovými lokalitami a navrhla 1. změnu Územního plánu Holešov 
po nabytí jeho právní moci. 

Termín: 30.06.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav 
Chmelař. Stručně informoval o průběhu pořizování územního plánu a 
obdrţené dotaci na jeho zpracování, o pracovním  setkání zastupitelů města 
k návrhu územního plánu, které se konalo 18.01.2016, a doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil výhrady k řešení územního plánu týkající se lokality 
Strategické průmyslové zóny a nutnosti ochrany zdroje pitné vody. Zdůraznil 
potřebu zapracovat příslušné regulativy Strategické průmyslové zóny uvedené 
v původním Územním plánu města Holešova do nadřízené dokumentace - 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (ZUR ZK). Připomněl petici, ve které 
ţádají občané vedení ZK, aby byla do SPZ umístěna pouze lehká výroba a 
aby byly tyto regulativy stanoveny v územně plánovací 
dokumentaci. Zároveň seznámil přítomné s peticí proti výstavbě obchodního 
centra v Holešově v lokalitě za supermarketem Albert, která byla dnes podána 
na městský úřad. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil kritiku bytové výstavby na úkor zemědělského 
půdního fondu v lokalitě za Kozrálovem a záporné stanovisko k nevyhovění 
námitky v souvislosti s reálným přístupem k mlýnskému vodnímu náhonu a 
pozemku v Dobroticích, jehoţ vlastníkem je paní Harárová. Dotazoval se, proč 
nebyly v ÚP vymezeny veřejné plochy podél náhonu, čímţ by bylo zajištěno 
jeho zpřístupnění. Závěrem vyjádřil, ţe schválení územního plánu nepodpoří z 



důvodu jeho nedokonalosti. Reagoval starosta města a závěrem vyzval 
přítomnou pořizovatelku územního plánu, pracovnici Útvaru územního 
plánování, Ing. Radomíru Pospíšilovou, k objasnění problematiky mlýnského 
náhonu, uplatněné námitky k zatrubnění - odvodnění potoka od 
ţelezniční tratě v Dobroticích (námitky Ing. Harára) a zodpovězení dotazu, co 
obnáší podání návrhu na změnu ZUR ZK. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města a 
 Ing. Pospíšilová. 
MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informaci týkající se vymezení 
veřejných ploch. Poskytla ji Ing. Pospíšilová. 
Z řad občanů vystoupil Ing. Harár s kritikou územního plánu v 
souvislosti s nevyhověním námitkám, které uplatnil v rámci veřejného  
projednání a opakovaného veřejného projednání. Reagoval starosta města a 
Ing. Pospíšilová. 
Vystoupila  také paní Gajdošová s kritikou výstavby supermarketu v lokalitě ul. 
Tovární mezi Albertem a hřbitovem a nedůstojných parkovacích ploch u 
hřbitova a dále místní zemědělci ze Všetul (pan Krajča a pan Janalík) s 
kritikou podmínek pro jejich hospodaření, které jim nastavuje ÚP a  
nesouhlasem vymezení lokalit pro bydlení na zemědělské půdě. Dále 
kritizovali zrušení ţelezničního přejezdu naproti ul. 6. května, který jim 
komplikuje a prodluţuje přepravu. Reagoval starosta města a místostarosta 
Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe přejezd byl z důvodu bezpečnosti zrušen jiţ v 
roce 2011 a pro SŢDC Olomouc byl zcela nerentabilní. V opačném případě by 
jej muselo vybudovat a provozovat město. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na další prodiskutování územního plánu za 
účelem vyhovění námitkám občanů, a tím alespoň částečnému zmenšení 
třecích ploch, které územní plán obsahuje. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh přerušit projednávání 
územního plánu do dubnového nebo červnového zasedání a do té doby se 
pokusit alespoň některé námitky občanů řešit. Tento návrh podpořil MVDr. 
Zbyněk Miklík a PaedDr. Zdeněk Janalík. Reagoval starosta města s tím, ţe v 
případě neschválení územního plánu na dnešním zasedání hrozí, ţe 
obec Količín a okolí bude vyhlášena jako záplavová oblast z rozhodnutí 
Povodí Moravy ve spolupráci s Odborem ŢP Zlínského kraje. Starosta města 
se dále dotazoval na časovou posloupnost v případě, ţe územní plán nebude 
vydán, na počet veřejných projednání při pořizování územního plánu, 
vyhodnocení námitek, kolikrát projednávalo návrh ÚP zastupitelstvo města a 
jak dlouho trvá vydání jeho nové změny. Informace poskytla Ing. Pospíšilová s 
tím, ţe se návrh ÚP projednával od roku 2010 a nová změna by představovala 
cca dva roky. Další informace poskytl vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš 
Nedbal s tím, ţe upozornil na neslučitelnost funkce zemědělské výroby a 
stávajícího bydlení. Územní plán vychází z potřeb všech obyvatel města, ale 
nikdy všem vyhovět nelze a je třeba k němu přistupovat jako k celku. 
Ing. Pavel Karhan kritizoval nepřítomnost Ing. arch. Dujky a navrhl 
konkretizovat výstupy z dnešního jednání a takové zadání dát pořizovateli 
územního plánu. 
K návrhu přerušení projednávání se vyjádřila Ing. Pospíšilová. Uvedla moţný 
postup zastupitelstva dle § 54 odst. 3 stavebního zákona: V případě, ţe 
zastupitelstvo města nesouhlasí s předloţeným návrhem územního plánu 
nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předloţený návrh pořizovateli se svými 
pokyny k úpravě a novému projednání. Při poskytnutí pokynů aţ v červnu by 
se nemuselo stihnout vydat územní plán v termínu do 28.02.2017 (termín 
vyplývající z poskytnuté dotace).  
Po ukončení diskuse starosta města dal pokyn hlasovat o přerušení 
projednávání tohoto materiálu. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 6 



pro, 10 proti, 6 se zdrţelo - protinávrh nebyl schválen. 
Ing. Pavel Karhan navrhl vyhlásit přestávku v jednání. O tomto návrhu bylo 
hlasováno takto: 12 pro, 1 proti, 9 se zdrţelo - návrh byl schválen. 
Po třicetiminutové přestávce a ukončení diskuse starosta města přednesl 
původní návrh na usnesení, který navrhl na základě diskuse doplnit o bod, 
který ukládá radě města, aby se zabývala problémovými lokalitami a navrhla 1. 
změnu ÚP v souladu se stanoviskem komise, která bude sestavena z 
odborníků výborů a členů zastupitelstva města a dal pokyn o něm hlasovat . 
  

 Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ing. Radomíra 
Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 3/2/ZM/2016 Projekt "Regenerace panelového sídliště Novosady"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
projekt "Regenerace panelového sídliště Novosady" pro rok 2016. 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. doplnit a odeslat ţádost o dotaci. 

Termín: 02.03.2016 
Zdeněk Hlobil a Jiří Konečný se omluvili z dalšího jednání zastupitelstva 
města. 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města  Mgr. Rudolf Seifert a 
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto přednesl návrh na usnesení a 
dal pokyn o něm hlasovat.  

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

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

 

8. 4/2/ZM/2016 Poskytnutí finanční spoluúčasti na "Rekonstrukci 
sportovního stadionu"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finanční spoluúčasti SFK ELKO Holešov, o. s. z rozpočtu města 
Holešova ve výši 20 % celkových nákladů pro projekt "Rekonstrukce 
sportovního stadionu" v rámci "Programu 133510 MŠMT" (Státní podpora 
sportu pro rok 2016). 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města  Mgr. Rudolf Seifert a 
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace týkající se 
vyuţití sportovního stadionu. Poskytl je starosta města. 
Po ukončení diskuse přednesl starosta města návrh na usnesení a dal pokyn 
o něm hlasovat. 

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

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

 



9. 5/2/ZM/2016 Statut sociálního fondu Městského úřadu Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statut sociálního fondu Městského 
úřadu Holešov s účinností od 01.03.2016 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. předloţit tento vnitřní předpis k podpisu. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města  Mgr. Rudolf Seifert a 
zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto přednesl návrh na usnesení a 
dal pokyn o něm hlasovat. 
 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Eva Kománková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 6/2/ZM/2016 Plánované investice města k 01.02.2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plánované investice města v roce 2016 a jejich financování z rozpočtu města 
dle předloţeného návrhu. 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města  Mgr. Rudolf Seifert. 
Vyzval přítomného vedoucího finančního odboru Ing. Dušana Leško k 
doplnění informací. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace týkající se rekonstrukce 
veřejného osvětlení na ul. Masarykova a Palackého. Poskytl je Ing. Dušan 
Leško. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informaci týkající se kruhové 
křiţovatky a revitalizace ul. 6 května. Poskytl ji starosta města. Podal 
protinávrh zrušit budování křiţovatky mezi ul. Palackého a 6. května a zaměřit 
se na revitalizaci ulice 6. května. Reagoval starosta města s tím, ţe akce spolu 
souvisejí. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 7 pro 11 proti, 1 se zdrţel 
- protinávrh nebyl schválen. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala,  proč do plánu investičních akcí 
není zahrnuta budova Charity. Odpověděl starosta města, ţe o některých 
nemovitostech je třeba vést ještě další jednání.  
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, proč budova mateřské školy v 
Tučapech nemá dle informace na soupisu plánovaných investičních akcí jasné 
vyuţití a seznámila přítomné se špatným technickým stavem této 
školky pomocí dataprojektoru. Reagoval starosta města s tím, ţe budova 
nemá prozatím jasné vyuţití, jelikoţ se bude znát aţ v dubnu při zápisu. Město 
by muselo dalšími zvýšenými částkami dofinancovávat její provoz. Pro osadní 
výbor je ale tato investice prioritou, proto je třeba ještě o této problematice 
jednat. Zároveň informoval o tom, ţe jedna třída v MŠ Ţopy je jiţ zavřená, 
protoţe dětí ubývá. 



MUDr. Ivan Manďák poţadoval informaci týkající se zařazení 
rekonstrukce budovy čp. 55 do plánu investičních akcí. Poskytl ji starosta 
města a Ing. Leško s tím, ţe jde vlastně o seznam prioritních investičních 
akcí, na které jsou vyuţity dotace z evropských a dalších fondů za finanční 
spoluúčasti města. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru. 
Po ukončení diskuse přednesl starosta města návrh na usnesení a dal pokyn 
o něm hlasovat. 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 1 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 7/2/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 
2/2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 2/2016 dle předloţeného a 
upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 2/2016 do rozpočtu města a 
účetních výkazů roku 2016. 

Termín: 04.03.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl starosta města  Mgr. Rudolf Seifert a 
vyzval přítomného vedoucího finančního odboru Ing. Dušana Leško, aby 
přítomné rozpočtovým opatřením provedl. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace týkající se úhrady za 
pódium pro pana prezidenta, výjezdů JSDH, opravy budovy na ul. Pivovarská 
a stanoviska škodní komise k vyčíslenému penále. Informace poskytl tajemník 
MěÚ Ing. František Fuit a starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informace týkající se navýšení 
výdajů na provoz IT. Poskytl je starosta města a Irena Ďuláková, pověřena 
ved. Odboru tajemníka. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval vysvětlení ztráty za provoz odpadového centra. 
Vyjádřil se starosta města. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil doporučující stanovisko finančního výboru. 
Po ukončení diskuse přednesl starosta města návrh na usnesení a dal pokyn 
o něm hlasovat. 

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

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 0 Zdrţelo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 8/2/ZM/2016 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu spoluvlastnických 
podílů pozemků p. č. 498/1 a p. č. 498/2, k. ú. Třebětice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů k id. 
6/100 pozemků p. č. 498/1, ostatní plocha, o celkové výměře 277 m2, a p. č. 
498/2, ostatní plocha, o celkové výměře 48 m2, k. ú. Třebětice, dle 



předloţeného návrhu. Náklady s převodem spojené hradí nabyvatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu na úřední desce. 

Termín: 31.03.2016 
 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav 
Chmelař s tím, ţe 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 

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

 

13. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, 
o výměře cca 65 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav 
Chmelař s tím, ţe 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 

Hlasování  
Pro: 2 Proti: 16 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

14. 9/2/ZM/2016 Úplatné nabytí nemovitých věcí od společnosti Nad 
Sadovou, s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí nemovitých věcí - pozemků p. č. 1933/6, ostatní plocha, o 
výměře 4.946 m2, p. č. 1942/2, ostatní plocha, o výměře 988 m2, p. č. 1940/19, 
ostatní plocha, o výměře 421 m2, a to včetně veřejného osvětlení, komunikací 
a chodníků za kupní cenu 10.000 Kč + DPH s tím, ţe daň z nabytí nemovitých 
věcí hradí kupující. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 



 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav 
Chmelař s tím, ţe zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
MVDr. Zbyněk  Miklík poţadoval informaci týkající se výše daně z nabytí 
nemovitých věcí. Odpověděla přítomná pracovnice Odboru tajemníka, správa 
majetku města, Jitka Hanslíková. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala na scházející vyjádření Komise 
výstavby. Vyjádřila se Jitka Hanslíková s tím, ţe tato komise zaujala pouze 
stanovisko, ţe s úplatným nabytím byla seznámena. 
Oldřich Rektořík poţadoval doplňující informaci v souvislosti s umoţněním 
vstupu na pozemky po úplatném nabytí. Poskytl ji starosta města. 
Po ukončení diskuse přednesl starosta města návrh na usnesení a dal pokyn 
o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 10/2/ZM/2016 Revokace usnesení č. 129/7/ZM/2015  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci přijatého usnesení č. 129/7/ZM/2015, kterým Zastupitelstvo 
města Holešova schválilo dne 21.12.2015 podání ţádosti 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. 
 

2. podání žádosti o bezúplatné 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. podat novou, případně doplnit stávající, žádost. 

Termín: 31.03.2016 

 
Úvodní slovo k uvedené zprávě přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav 
Chmelař s tím, ţe 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 

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

 

16. 11/2/ZM/2016 Materiál na stůl  



I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
vyzvat Zastupitelstvo Zlínského kraje k zapracování regulativů z původního 
Územního plánu města Holešova do ZUR ZK, a to tak, aby byla zajištěna 
ochrana zdroje pitné vody "Letiště Holešov".  
 

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

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 1 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 12/2/ZM/2016 Materiál na stůl  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Stanislavu Julíčkovi 

1.1. zajistit, aby se Strategický výbor Zastupitelstva města Holešova 
zabýval přípravou 1. změny Územního plánu Holešov ve vztahu k 
lokalitám: za Albertem, za Kozrálovem a námitkami lokality "Harár" 
Dobrotice, případně dalšími.  

Termín: 30.04.2016 

 

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

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 4 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

18.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala, aby po dokončení rekonstrukce 
budovy čp. 1400 na ul. Palackého byl uveden do původního stavu přilehlý 
průjezd. 
Ing. Jaromír Tomšů upozornil na dle jeho názoru nedostačující bezpečnostní 
zabezpečení podkladů pro jednání zastupitelstva města a rady města, které 
jsou uloţeny na nechráněném serveru. Starosta města přislíbil tuto záleţitost 
prověřit. Dále se dotazoval, proč zmizel mapový server z webových stránek 
města a zda jsou stránky přizpůsobeny pro mobilní aplikace. Odpověděl Ing. 
Radek Doleţel, ţe ztráta mapového serveru souvisí s probíhajícím 
zdokonalováním stránek a zpět bude asi do měsíce a připojení z mobilního 
telefonu je moţné, bohuţel však v současné době není plnohodnotné, ale 
pracuje se na jeho zdokonalení. 
MVDr. Zbyněk Miklík vznesl připomínky k měsíčníku Holešovsko. Prověření 
přislíbil starosta města. 
Oldřich Rekořík vyjádřil kritiku úrovně catteringu při pořádání plesů na zámku. 
Starosta města ho poţádal, aby připomínky sepsal a poslal je e-mailem na 
jeho adresu. Přislíbil jejich projednání s catteringovou společností. K této 
kritice se vyjádřil Ing. Radek Doleţel s tím, ţe hodně záleţí také na tom, jak je 
poţadovaný cattering zadán. 
Mgr. Svatava Ságnerová kladně zhodnotila ples společnosti Castellum, který 
se uskutečnil na zámku a kde kritizovaný cattering měl dobrou úroveň a 
poděkovala organizátorům: společnosti Castellum, Technické sluţby Holešov 
a CK Bohemia Tour. 
Ing. Pavel Karhan přednesl návrh na usnesení týkající se zapracování 
regulativů Územního plánu Holešov do ZUR ZK tak, aby byla zajištěna 
ochrana zdroje pitné vody. Následně dal starosta města pokyn o 



něm hlasovat.  
Dále přednesl svůj druhý návrh na usnesení týkající zapracování 
problémových lokalit do změny územního plánu. 
Tento návrh podpořil PaedDr. Zdeněk Janalík a navrhl uloţit Strategickému 
výboru Zastupitelstva města Holešova, aby se do konce dubna 2016 těmito 
připomínkami zabýval. Následně starosta měst přednesl návrh na usnesení a 
dal pokyn o něm hlasovat. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovala, aby byl návrh pravidel a provozního 
řádu zámecké zahrady před jednáním zastupitelstva města nejprve 
předjednán. Souhlasně se vyjádřil starosta města a zároveň oznámil  termín 
pracovního setkání, které se uskuteční 21. března 2016 a na kterém se tento 
návrh kromě jiných ještě prodiskutuje. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil kritiku konání neveřejných pracovních setkání. 
Nesouhlasně se vyjádřil starosta města a MUDr. Lenka Dúbravčíková. 
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval, zda je v souvislosti s velkými akcemi typu 
Regata vypracován plán dopravní obsluţnosti. Kladně se vyjádřil starosta 
města s tím, ţe se tato problematika jiţ řeší s pořadateli akcí. 
Závěrem starosta města informoval o přípravě přestěhování územního 
pracoviště Finančního úřadu do prostor objektu na Pivovarské ulici. 
  

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

19.  Diskuse občanů města  

Z řad občanů vystoupila paní Nevřalová s upozorněním na kolizní dopravní 
situaci v ul. Bezručova v průběhu novoročního ohňostroje a závěrem se 
přimlouvala, aby klubovna ve Smetanových sadech, která je dětmi hodně 
vyuţívána, nebyla pouţita jako nové sídlo Klubu důchodců. 
  

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

20.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Člen návrhové komise Mgr. Ondřej Machálek ověřil zapisovatelkou 
předloţený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl předseda komise 
Ing. Martin Koplík. Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné 
připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

21.  Závěr  

Ve 22:00 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města 
Holešova a poděkoval všem přítomným za účast. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

V Holešově 29.02.2016 

  



Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 

 
 
 

       Ověřovatelé:  

                  Oldřich Rektořík v. r. 
                 zastupitel 

 

Pavel Svoboda v. r. 
zastupitel 

 


