
Z Á P I S   

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 18.04.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
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 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 .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  <dle prezenční l is t iny>  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  

Návrhová 
komise:  

MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 3. 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 23 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Upozornil, ţe 
jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, ţe záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. Následně přednesl program jednání a navrhl jej 
doplnit oproti pozvánce o materiál týkající se ţádosti Charity Holešov o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na úhradu energií v roce 2016 a zařadit jej pod bod č. 
21. Ţádné jiné návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, proto dal pokyn o 
programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova konaného 
22.02.2016 a plnění usnesen  

Se zprávou o plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 22.02.2016, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli ţádné připomínky a plnění jeho usnesení 
vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Zdeňka Hlobila a Libora Lišku. Jelikoţ 
nebyly jiné návrhy, dal pokyn o návrzích hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Ing. Jaromír 
Tomšů, Pavel Svoboda a MVDr. Zbyněk Miklík. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 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 04.03. mimořádná schůze RM a 21.03. pracovní 
setkání členů ZM 

 jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách (zámek, ul. U Potoka aj.), 
jednání dozorčí rady TS a TH a redakční rady Holešovska a komunitní 



plánování 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 

Policií ČR, dále s MKS, s vedením TH a TS + správa majetku města + MC 
Srdíčko 

 pravidelné schůzky a jednání s firmou Industry Servis – hol. průmyslová 
zóna 

 řada jednání k přípravě opravy plaveckého bazénu a rehabilitačního centra, 
ukončení smlouvy se současným nájemcem a příprava nového provozování 

 veřejné schůze osadních výborů (Dobrotice, Količín, Tučapy a Ţopy: 15. – 
30. 03.) 

 příprava a realizace investičních akcí města a příprava financování 
 pravidelná jednání a příprava projektů města (ţádosti) a jednání 

s poskytovateli i nositeli (SFK – stadion Míru), jednání s MAS Moštěnka – 
projekty školství pro Mikroregion Holešovsko i město 

 jednání s různými zástupci firem – spolupráce a nabídky produktů pro 
město fa Strabag, Edmonta aj. 

 jednání se zástupci firem - investice v lokalitě „za Albertem“ + jednání se 
zástupci petentů proti stavbě Kauflandu v této lokalitě (24.03.) 

 jednání s různými spolky občanskými iniciativami (charitní rada aj.) + 
výroční schůze (Castellum, Zahrádkáři, Myslivci Dobrotice aj.) 

 příprava kulturních akcí (Dny města, publikace o městě a DR. Fišer, 
připomínka příchodu sv. J. Sarkandera do Holešova aj.) 

 svatby a vítání občánků 
Další jednání: 
23.02. jednání s vedením Vyšší policejní školy a SPŠ MV Holešov  o 
spolupráci v roce 2016 
24.02. Jednání ŘSZK a VaK Kroměříţ – ulice 6. května a příprava opravy 
25.02. jednání se starostou obce Rusava – spolupráce v oblasti cest. ruchu 
26.02. jednání o pozemcích - ul. Bořenovská – moţnost vybudování 
cyklostezky 
02.03. Praha – návštěva na Ministerstvu kultury – projekty a program 
regenerace památkové zóny 
10.-11.03 setkání starostů měst a obcí ZK - Luhačovice 
17.- 18.03. výjezdní zasedání mikroregionu a zástupců Městského úřadu 
Holešov v Buchlovicích 
22.03. Zlín - tisková konference k Regatě a jednání o festivalu 2016 
31.03. jednání o moţnosti provozu lodiček na zámeckých rybnících 
07.04. jednání s panem Skutkou – SDH Němčice – setkání veteránů 
09.07.2016 
09.04  setkání s ministrem kultury D. Hermanem v Ludslavicích – zámek aj. 
13.04. jednání s Drásal teamem – Bikemaraton Drásal 25.06.2016 
 
Novinky 

 Zprovozněny jsou nové tři kamerové body a probíhá výměna současných 
kamer a digitalizace kamerového systému 

 Připravena a schválena všemi orgány úprava vodorovného značení 
křiţovatky ve středu města Palackého / Nerudova / Grohova. Více bude 
uvedeno v Holešovsku 4/2016. 

 V Dobroticích probíhá vymezování a mapování pozemků mezi vlastníky, 
které je prvním krokem digitalizace katastrálních map (jde o tzv. obnovu 
katastrálních operátů). Město Holešov si prostřednictvím svých pracovníků 
vymezilo pozemky kolem náhonu, Ţopky a dalších míst tak, aby bylo jeho 
vlastnictví jednoznačně určeno. A bude na těchto hranicích, které vycházejí 



z dřívějších katastrálních map, trvat. Okolní vlastníci toto respektují. Jedná 
se o jeden z prvních kroků k zahájení řešení situace kolem náhonu, který je 
ale časově vázán a řízen Katastrálním úřadem. 

 Dne 01.03. nastoupil na dohodu pro město Holešov „architekt města“. 
 31.03. Zlín - vyhlášení vítězů "Zlatý erb" - soutěţ o nejlepší webové stránky 

a elektronické sluţby měst a obcí ve Zlínském kraji – získal Holešov a 
vyhodnocení v celostátním kole Hradec Králové (04.04.) – také první místo 
za Strategii Holešov 

 01.04. do zámecké zahrady nastoupil zahradník města 
 07.04. Otrokovice – převzetí ceny za 2. místo ve srovnávací anketě 

týdeníku Ekonom „Město pro byznys Zlínského kraje“ a postup do 
republikové soutěţe 

Kultura, školství a občanská sdruţení 
- přednášky a besedy v městské knihovně 
24.02. koncert Konzervatoře P.J. Vejvanovského KM - zámek 
25.02. jednání se zástupci fotbalových klubů – vyuţití stadionů v sezoně 
01.03. vernisáţ výstavy Borise Jirků - zámek 
03.03. vernisáţ výstavy – sv. Jan Sarkander a doba - zámek 
08.03. vernisáţ zámek – architekti 
13.03. – 27.03 kulturní setkání „Japonské dny v Holešově“ – koncerty, výstava, 
přijetí japonské delegace a dohoda o spolupráci s Holešovským dětským sborem 
Moravské děti 
17.03. a 22.03. koncerty festivalu Musica Holešov - zámek 
10.03. Městská knihovna - "Po stopách předků" 
25. - 27.03. Velikonoce a kulturní programy – koncerty (kostel, zámek aj.) 
31.03. Den učitelů - zámek 
01.04. Noc s Andersenem – knihovna, SVČ aj. 
02.04. Den otevřených dveří na zámku a zahájení sezony 
09.04. Den zdraví na 3. ZŠ, florbalový turnaj Falkon Cup (hala) a Všetulská hůlka – 
setkání maţoretek na zámku 
Aktuální pozvánky: 
* 21.04 - koncert festivalu Musica Holešov – „Večer sólistů“ 
* 22. – 24.04. návštěva města Desinič v Chorvatsku i s holešovskými maţoretkami 
* 26.04. vyhlášení osobnosti Zlínského kraje – hotel Moskva (za Holešov 
nominován Zdeněk Grygera) 
* 27.04. setkání vedení města s občany – kino Svět 
* 30.04. výstup na Jehelník – tradiční setkání sokolů u památníku L. Jaroše 
* 30.04. „Rohálovská 50“ – tradiční závod horských kol 
* 01.05. prvomájový kulturní program – zámek (pořádá MKS) 
* 05. – 08.05. Dny města Holešova (předávání "Akce milion" 05.05., připomínka 
osvobození 06.05., hlavní program 07.05. (kulturní program – bitva k třicetileté 
válce a sv. J. Sarkander, oceňování osobností a koncert v kostele) a neděle 08.05. 
– mše sv., matiné a koncert ke Dni matek – zámek 
* 14.05. Memoriál R. Plajnera – pochod Tesák-Hostýn a pietní akt (pořádají skauti 
Holešov) 
* 18.05. Noc muzeí 
* 22.05. Rybářské závody – rybníčky 
* 29.05. Dětský den – pořádá SVČ TyMy a MKS – zámek zahrada 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert Hlasování  

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


Pro: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 13/3/ZM/2016 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Holešova ţadatelům dle 
předloţeného a upraveného seznamu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. postupovat dále v souladu se zásadami pro poskytování půjček z FRB 
města Holešova. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, ţe informoval o 
nedoporučujícím stanovisku rady města schválit půjčku Jaromíru Štěpáníkovi, 
jelikoţ se nejedná o opravu nemovitosti pro bydlení, ale k podnikání. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto přednesl návrh na usnesení a dal 
pokyn o něm hlasovat. 

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

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

 

7. 14/3/ZM/2016 Vystavení plné moci k zastupování na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., Kroměříţ  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vystavení plné moci starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi k zastupování města 
Holešova na valné hromadě společnosti VAK Kroměříţ, a. s., která se bude konat 
21.04.2016. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. vystavit plnou moc. 

Termín: 21.04.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert a jelikoţ k ní nebyla 
ţádná diskuse, 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 

 

8. 15/3/ZM/2016 Příprava generální opravy krytého bazénu a její financování  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
zahájení příprav generální opravy krytého bazénu na Tovární ulici v Holešově. 

 



Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Doplňující informace 
poskytl přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučujícím stanovisku strategického 
výboru. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru pouze 
na zahájení přípravy generální opravy bazénu bez schválení způsobu financování. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila souhlasné stanovisko a zároveň poţádala o 
poskytnutí informací o vynaloţených finančních nákladech na generální opravu a 
na provoz bazénu. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková  se vyjádřila kladně ke schválení přípravy generální 
opravy, ale bez hlasování o způsobu financování. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace týkající se pozemků pod krytým 
bazénem. Poskytl je starosta města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval poskytnutí podkladů týkajících se finančního 
vyrovnání s provozovatelem a nákladů na provoz bazénu na červnovém zasedání 
zastupitelstva města. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
MUDr. Ivan Manďák podal protinávrh hlasovat pouze o zahájení přípravy 
generální opravy bazénu.  O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 18 pro, 2 
proti, 2 se zdrţeli a 1 nehlasoval. Protinávrh byl schválen. 
PaedDr. Zdeněk Janalík poţadoval informaci, zda je počítáno s financováním 
přípravy opravy. Odpověděl starosta města, ţe projektovou dokumentaci zajistí 
správce objektu společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., s tím, ţe v 
rozpočtu města je na zpracování projektů ještě finanční rezerva. 
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: 23 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 16/3/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 3/2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 3/2016 dle předloţeného návrhu. 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat změnu do rozpočtu a účetních výkazů města za rok 2016. 

Termín: 30.04.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Podrobně rozpočtovým 
opatřením provedl přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil k rozpočtovému opatření kriticky, tedy k zařazování 
poloţek na poslední chvíli, poţadoval rozbor poskytované částky 100 tis. Kč na 
akci Městského kulturního střediska "Holeschau" a podal protinávrh tuto částku z 
rozpočtového opatření vyškrtnout, jelikoţ se s ní mělo počítat jiţ při schvalování 
rozpočtu města.  Poţadoval zdůvodnění poloţky 100 tis. Kč na výrobu pamětních 
medailí na oslavu výročí Jana Sarkandera a konkretizovat náklady 100 tis. Kč na 
přechod - kruhová křiţovatka u gymnázia. Dále vyjádřil nesouhlasné stanovisko s 
navyšováním nákladů, s postupem stavebních úprav objektu na ul. Pivovarská 
a navýšením financováním na osvětlení cyklostezky. Závěrem se vyjádřil negativně 
k některým, dle jeho názoru,  nesystémovým opatřením - např. přijetí zahradníka a 
brigádníka na údrţbu zámecké zahrady a poţadoval sdělení jejich jmen. Informace 
poskytl starosta města. 



Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informaci k navýšení dotace na úhradu 
energií Charitě Holešov. Poskytl je starosta města.  
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informaci týkající se opravy havárie 
kanalizace v objektu na ul. Pivovarská. Poskytl ji starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová se vyjádřila negativně k navýšení nákladů na provoz 
Stadionu Míru a podala návrh na prošetření hospodárnosti tohoto objektu. 
Prošetření přislíbil starosta města. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil nedoporučující stanovisko finančního výboru, které 
zároveň zdůvodnil malou účastí při hlasování na jednání tohoto výboru. 
Ing. Pavel Karhan závěrem poţadoval hlasovat o jeho protinávrhu na vyřazení 
částky 100 tis. Kč pro MKS na akci Holeschau. O tomto protinávrhu bylo 
hlasováno takto: 8 pro, 9 proti, 6 se zdrţelo. Protinávrh nebyl schválen. 
Dále poţadoval vrácení částky 75 tis. Kč do rozpočtu z poskytnutých finančních 
prostředků na oslavy J. Sarkandera a poţadoval hlasovat o protinávrhu na 
vyřazení finančních prostředků na budování křiţovatky ve Všetulích pro 
nadbytečnost. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 3 pro, 15 proti, 5 se 
zdrţelo. Protinávrh nebyl schválen. Závěrem poţadoval předloţení 
finančních nákladů na poskytování právních sluţeb.  
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: 16 Proti: 7 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 17/3/ZM/2016 Nabídka společnosti RAPOS, spol. s r. o., Holešov na realizaci a 
předfinancování "Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - 
2. etapa"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předloţenou nabídku společnosti RAPOS, spol. s r. o., Holešov, na realizaci a 
předfinancování investiční akce "Rekonstrukce kulturního a společenského 
centra Holešov - 2. etapa". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vyjádřilo souhlas 
  
se způsobem financování oprav fasád a střechy budovy zámku dle předloţeného 
návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. Doplňující informace 
poskytl přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřila doporučující stanovisko strategického výboru. 
Ing. Martin Koplík informoval o nedoporučujícím stanovisku finančního výboru z jiţ 
zmíněných důvodů. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informaci týkající se termínu opravy 
střechy a fasády zámku. Informaci poskytl starosta města a zároveň informoval o 
doporučujícím stanovisko rady města. 
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: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 



11. 18/3/ZM/2016 Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 
498/1 a p. č. 498/2, k. ú. Třebětice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatný převod 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, z majetku města Holešova do majetku Tělocvičné 
jednoty Sokol Třebětice, IČO 479 30 136, s tím, ţe náklady s převodem spojené 
hradí nabyvatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předloţit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2016 

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

 

12. 19/3/ZM/2016 Úplatné nabytí prodejního stánku, umístěného na pozemku ve 
vlastnictví města p. č. 66/2, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí prodejního stánku umístěného na pozemku ve vlastnictví města 
p. č. 66/2, ostatní plocha, k. ú. Holešov, z vlastnictví Danuše Beránkové, Holešov, 
do vlastnictví města Holešova, za kupní cenu 10.000 Kč a ostatní náklady s tímto 
převodem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  předloţit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil s tím, ţe pokud bude seznámen s vyuţitím objektu, 
bude s úplatným nabytím souhlasit. 
MVDr. Zbyněk Miklík se dotazoval, zda jiţ město uvaţovalo o vyuţití pozemku. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o souhlasném stanovisku strategického 
výboru s úplatným nabytím a pronajímáním prodejního stánku. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová toto stanovisko podpořila. 
Starosta města informoval, ţe vyuţití objektu pro vybudování veřejného WC není 
vhodné, ale uvaţuje se s jeho pronajímáním. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil kladné stanovisko a informoval o nedoporučujícím 
stanovisku finančního výboru z jiţ zmíněných důvodů. 



Ing. Jaromír Tomšů poţadoval zdůvodnění kladného stanoviska stavební komise a 
přiklonil s k názoru Ing. Karhana, ţe pokud nemá město vyuţití, nesouhlasí s 
úplatným nabytím. Vyjádřil se 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: 13 Proti: 6 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 20/3/ZM/2016 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 795, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 795, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
cca 60 m2, k. ú. Holešov, ze spoluvlastnictví Jaroslava Kubiše, Evy Kubišové, 
Magdy Skácelové a Petry Ševelové, do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 
200 Kč/m2 a ostatní náklady s tímto převodem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předloţit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.07.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
MVDr. Zbyněk Miklík se dotazoval na vlastnické vztahy v souvislosti s okolními 
pozemky. Odpověděl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
odkoupení je nezbytné a návrh podpořil. 
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: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

14. 21/3/ZM/2016 Úplatné nabytí pozemku p. č. 677/1, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 677/1, orná půda, k. ú. Všetuly, z vlastnictví Petra 
Krumpolce k id. 1/2 a Jany Krumpolcové k id. 1/2, do vlastnictví města Holešova 
za kupní cenu 200 Kč/m2 a ostatní náklady s tímto převodem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předloţit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.07.2016 

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

 

15. 22/3/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, 
jehoţ součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehoţ součástí je stavba - budova s čp. 97 a části pozemku p. č. 208/16, 
ostatní plocha, vše k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
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: 16 Proti: 3 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 23/3/ZM/2016 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských pozemků, 
k. ú. Ţopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu částí městských pozemků p. č. 325/2, 
orná půda, o výměře 304 m2, p. č. 496 (dle GPL 1174-108/2013 nové označení 
496/2), ostatní plocha, o výměře 23 m2, p. č. 498 (dle GPL 1174-108/2013 nové 
označení 498/2), ostatní plocha, o výměře 59 m2, a p. č. 347/4, (dle GPL 1174-
108/2013 nové označení 347/5), orná půda, o výměře 20 m2, k. ú. Ţopy, dle 
předloţeného návrhu. 
Na uvedených pozemcích je schválená pozemková úprava Ţopy. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru bezúplatného převodu na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
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: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 



Usnesení: Přijato 
 

17. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1058/12, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1058/12, ostatní 
plocha, o výměře cca 170 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala vysvětlení nedoporučujícího stanoviska 
Útvaru územního plánování. Vysvětlení poskytla přítomná Ing. Jaromíra 
Pospíšilová. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku a vyjádřil se 
pro jeho pronájem. 
Mgr. Jan Koláček upozornil na špatný technický stav objektu zahrádky a vyjádřil se 
pro prodej  s tím, ţe celý prostor s rekonstruovanou přilehlou provozovnou by 
opravená zahrádka zvelebila. 
Jiří Konečný vyjádřil pochybnosti, zda bude mít o pronájem zájem někdo jiný, neţ 
majitel provozovny, který v rámci její rekonstrukce má zájem zrekonstruovat také 
tuto zahrádku. 
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: 11 Proti: 10 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Nevzniklo 

 

18. 24/3/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků k. ú. 
Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 710, p. č. 709/1, p. č. 
705/53 a p. č. 705/1, p. č. 705/37,  vše ostatní plocha, a p. č. 711, p. č. 712, 
zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, k. ú. Všetuly, k výstavbě dvojdomků dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

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

 

19. 25/3/ZM/2016 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského 
pozemku p. č. 365/9, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č. 365/9, 
ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, k. ú. Všetuly, k výstavbě "zvonice" dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru bezúplatného převodu na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
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: 1 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

20. 26/3/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 45/1, k. ú. 
Holešov jehoţ součástí je stavba čp. 11  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 45/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 317 m2, k. ú. Holešov, jehoţ součástí je stavba čp. 11, stavba 
občanského vybavení, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová tento názor podpořila a poţadovala informaci, zda 
město ţádalo o dotaci na rekonstrukci tohoto objektu a zda se jednalo s majiteli 
bytových jednotek, které zde mají sídlo. Odpověděl starosta města, ţe město o 
dotaci ţádalo, ale bohuţel ţádnou nemůţe získat, jelikoţ Národní památkový ústav 
odmítá povolit zateplení budovy polystyrénem. Zároveň informoval, ţe 
kupující garantuje zachování současných nájemních smluv bytových a nebytových 
prostor. 



Ing. Jaromír Tomšů se vyjádřil kladně, pokud by část výnosu s prodeje nemovitosti 
byla pouţita na revitalizaci masných krámů, kde by mohlo být vybudováno 
také veřejné WC. 
Ing. Martin Koplík upozornil na velmi špatný technický stav budovy a informoval o 
nedoporučujícím stanovisku finančního výboru z jiţ zmíněných důvodů. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučujícím stanovisku strategického 
výboru. 
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: 16 Proti: 5 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

21. 27/3/ZM/2016 Ţádost Charity Holešov o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na úhradu energií v roce 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě 
Holešov, IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2016 v městských objektech čp. 
1134 a 1136 na ul. Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, čp. 1407 na ul. Tovární a 
čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce a ve 
kterých poskytuje sociální sluţby. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Vaško 

1.1. zajistit vyplacení  účelové neinvestiční dotace Charitě Holešov. 

Termín: 09.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informaci týkající se návštěvnosti 
nízkoprahového klubu. Informace poskytla přítomná vedoucí Odboru SVZ Mgr. 
Michaela Vaško a starosta města. 
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 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

22. 28/3/ZM/2016 Příspěvek na dopravní obsluţnost - městská autobusová 
doprava  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvek na dopravní obsluţnost mající charakter městské autobusové dopravy 
ve výši 346.000 Kč na rok 2016. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. zajistit uzavření smlouvy. 



Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík upozornil na výši částky a poţadoval informace z čeho se 
skládá, zda existují také jiné příklady, kdy obce platí za tzv. charakter městské 
autobusové dopravy, jak Zlínský kraj tento charakter zdůvodňuje a zda se jednalo 
se společností Krodos o finančně výhodnějším provozování této linky. Závěrem 
vyjádřil názor, ţe je tento přístup ze strany Zlínského kraje nekorektní. Informace 
zodpověděl starosta města a místostarosta Ing. Radek Doleţel s tím, ţe tato 
problematika se řeší jiţ tři roky. V roce 2017 by se mělo uskutečnit výběrové řízení 
na dodavatele sluţeb dopravní obsluţnosti v rámci kraje. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová shrnula tuto problematiku s tím, ţe pokud příspěvek 
na dopravní obsluţnost neuhradíme, budeme muset linku do Ţop zrušit nebo hledat 
jiný, finančně náročnější způsob. K provozování linky do Ţop se vyjádřil přítomný 
předseda Osadního výboru Ţopy Luděk Hradil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Eva Frýbortová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

23. 29/3/ZM/2016 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
Josefu Jakubčíkovi udělení: 
- ceny města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2015, 
- "Velké pečeti města Holešova", 
- finanční odměny ve výši 5.000 Kč. 
  
Ing. arch. Ladislavu Pastrnkovi udělení: 
- "Velké pečeti města Holešova" za celoţivotní přínos městu Holešovu. 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit předání ocenění. 

Termín: 07.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe 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: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

24. 30/3/ZM/2016 Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory" dle předloţeného a 
upraveného návrhu. 



 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. zajistit jeho podepsání a zveřejnění na úřední desce. 

Termín: 29.04.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Ondřej Machálek vyjádřil souhlasné stanovisko, upozornil na potřebu kontroly 
formální správnosti tohoto dokumentu a poţadoval doplňující informace. Poskytl je 
starosta města. 
Mgr. Jana Slovenčíková zhodnotila kladně zapracování připomínek strategického 
výboru. 
Ing. Jaromír Tomšů podpořil názor na potřebu kontroly formální správnosti 
předloţeného návštěvního řádu. 
Oldřich Rektořík upozornil na nevhodnou formulaci v uvedeném dokumentu. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil kladné stanovisko s tím, aby byl zrušen bod týkající 
se lovení zvěře a střílení ptactva, coţ upravuje zákon. 
Mgr. Jan Koláček s tímto názorem vyjádřil nesouhlas, jelikoţ dle jeho názoru má 
bod v návštěvním řádu opodstatnění a nemusí se odkazovat na zákon. Tento názor 
podpořila Ludmila Hřeben Štaudnerová a Zdeněk Hlobil. 
Závěrem starosta města informoval o tom, ţe zmíněné připomínky ještě prověří 
a zajistí úpravu formální správnost návštěvního řádu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

25. 31/3/ZM/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv pro uţívání zámecké 
zahrady, sadů a obory  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Pravidla pro uzavírání nájemních smluv pro uţívání zámecké zahrady, sadů a 
obory"  včetně ceníku nájemného dle předloţeného návrhu. 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. zajistit podepsání a zveřejnění pravidel na úřední desce. 

Termín: 29.04.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil názor, ţe pravidla ještě potřebují dopracovat s tím, ţe 
postrádá mapu areálu, vzor nájemní smlouvy a je nutná jejich kontrola formální 
správnosti. Zároveň upozornil, ţe pravidla dostatečně neřeší rozsah akcí a vjezd 
automobilů s nosností nad 3,5 t. 
Mgr. Ondřej Machálek tento názor podpořil s tím, ţe by po nějakém čase bylo třeba 
učiněná opatření zhodnotit. Dle jeho názoru by si rada města, která bude 
posuzovat jednotlivé ţádosti, měla vyţádat vyjádření komise památkové péče, 
případně oddělení ţivotního prostředí. Závěrem doporučil obrátit se na pracovníky 



Národního památkového ústavu, zahradní architektura v Kroměříţi, kteří vlastní 
metodiku pasportizace a udělat si pasport zámecké zahrady, coţ by pomohlo k 
lepší regulaci akcí. 
Ing. Pavel Karhan tyto názory podpořil. Zároveň informoval, ţe se obrátil na 
občanské sdruţení Klidné město Holešov, aby pravidla připomínkovalo a seznámil 
členy zastupitelstva města s jejich usnesením ze dne 16.04.2016 týkajícím se 
dodrţování limitů hluku nočního klidu a podal protinávrh tyto poţadavky do 
pravidel - čl. 5 a 7 zapracovat: 
1) dodrţování zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 § 32 Sb. a nařízení 
vlády ČR č. 148/2006 Sb. a č. 272/2011 Sb. -  limity hluku nočního klidu 
2) jména, případně funkce zodpovědných pracovníků Městského úřadu Holešov, 
kteří budou zodpovídat za dodrţování uzavřených smluv 
O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 10 pro, 10 proti, 3 se zdrţeli. Protinávrh 
nebyl schválen. 
Místostarosta města Ing. Radek Doleţel navrhl schválit předloţené znění pravidel 
a pracovat dál na jejich vylepšení. Je nutno ale s pravidly jiţ pracovat a uzavírat 
smlouvy. Co se týká mapových podkladů, byly jiţ schválené, nemění se a dle jeho 
názoru je nutné uzavřít první smlouvu, podle které by se zhotovily vzorové smlouvy 
ke schválení. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová tento návrh podpořila s tím, ţe na připomínkování 
bylo dostatek času a dodatkem je moţné pravidla upravovat.  
Mgr. Jan Koláček vyjádřil názor, ţe pravidla pro uzavírání nájemních smluv lze 
kdykoliv připomínkovat. 
MVDr. Zbyněk Miklík se vyjádřil negativně k hlasování o protinávrhu Ing. Karhana. 
Mgr. Svatava Ságnerová navrhla, aby po ukončení provozní sezóny zámecké 
zahrady bylo vyhodnoceno uţívání pravidel pro uzavírání nájemních mluv a 
případně se k nim zastupitelstvo města vrátilo. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, na koho se občané mohou konkrétně obracet při 
nedodrţování zákona o limitech hluku nočního klidu. Vyjádřil se starosta města s 
tím, aby se občané obraceli na městskou policii. Vyjádřil se také Zdeněk Hlobil s 
názorem, ţe by se občané mohli obracet na pořadatele akce. 
Tento názor zpochybnila MUDr. Lenka Dúbravčíková a zároveň se vyjádřila pro 
vyhodnocení uţívání pravidel do konce roku. Souhlasně se vyjádřil starosta města 
a navrhl schválit pravidla s tím, ţe se tato sezóna vyhodnotí a v dubnu příštího roku 
se mohou schválit případně nová pravidla. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

26. 32/3/ZM/2016 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace 
na tělocvičny)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2016 (tzv. dotace na 
tělocvičny - čj. HOL-80/2016/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání, spočívající v rozdělení jiţ schválené 
částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, 
na kterou se transfery vynakládají. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smluv a úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informaci, v čem SDH Holešov 
nesplnil podmínky. Poskytl ji přítomný vedoucí Odboru školství, kultury a 
památkové péče Mgr. Petr Chvátal a starosta města s tím, ţe  přislíbil prověření 
moţnosti stanovená pravidla pro udělování dotací upravit. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.   

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

27. 33/3/ZM/2016 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace 
na mládeţnická druţstva)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2016 (tzv. dotace na 
mládeţnická druţstva v dlouhodobých soutěţích - čj. HOL-83/2016/ŠK/CH) dle 
předloţeného návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předloţených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe 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: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

28. 34/3/ZM/2016 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce 
milion)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2016 (tzv. Akce milion - čj. 
HOL-84/2016/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení jiţ schválené částky na 



jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou 
se transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv a úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan informoval o současném rozvoji TJ Orel Holešov, jelikoţ údaje v 
tabulkách jsou z loňského roku. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, zda jsou k dispozici výsledky loňského 
dotazníkového šetření o činnosti spolků a jak tyto výsledky ovlivnily rozdělení 
finančních prostředků z Akce milion. Závěrem tlumočila ţádost o zveřejnění 
databáze spolků. Vyjádřil se starosta města a předseda Komise pro neziskový 
sektor Bc. Jakub Šneidr s tím, ţe zveřejnění databáze prověří. Mgr. Petr Chvátal 
podal návrh, aby byli zástupci spolků na předávání grantů 05.05.2016 na zámku 
vyzváni k poskytnutí aktuálních údajů a následně aby byly zveřejněny na webových 
stránkách města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

 

29. 35/3/ZM/2016 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné 
finanční dotace)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2016 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-85/2016/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění veřejnoprávních 
smluv k těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení jiţ schválené částky na 
jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se 
transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv a úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, proč komise pro neziskový sektor navrhla 
schválit z poţadované částky 700 tis. Kč pro spolek Musica Holešov, z. s., jen 300 tis. 
Kč. Vyjádřil se předseda komise Bc. Jakub Šneidr s tím, ţe komise tímto chtěla 



deklarovat nadhodnocenost akcí tohoto spolku. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dále dotazovala, proč rada města nerespektovala názor 
komise a částku navýšila na 600 tis. Kč. Reagoval PaedDr. Zdeněk Janalík s tím, ţe 
komise je pouze poradní orgán rady města a zároveň vyzdvihl práci Musicy Holešov v 
oblasti kultivace kulturního a společenského ţivota občanů města a upozornil na to, ţe 
dotace města umoţňuje, aby byla např. pro seniory návštěva koncertů dostupná. 
Zároveň zdůraznil, ţe město Holešov je také tímto spolkem nezanedbatelně 
prezentováno a vyjádřil nesouhlasné stanovisko s názorem předsedy komise pro 
neziskový sektor. 
Pavel Svoboda a  Mgr. Jana Slovenčíková poskytnutím doplňujících informací tento 
názor podpořili. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková se vyjádřila souhlasně, ale také pro objektivnost při 
rozdělování dotací. Reagoval Pavel Svoboda s tím, ţe bikemaraton Drásal není akcí 
města, ale je to prezentační akce České spořitelny. 
Ing. Pavel Karhan s návrhem komise vyjádřil souhlas. 
Zdeněk Hlobil kladně zhodnotil činnost spolku Musica Holešov, z. s. Souhlasně reagoval 
starosta města a zároveň poskytl doplňující informace. 
Mgr. Jan Koláček podal protinávrh rozdělit hlasování o dotaci pro spolek Musica 
Holešov, z. s., a pro spolek Drásal team Holešov, z. s. 
Zdeněk Hlobil podal protinávrh hlasování nerozdělovat. O tomto posledním protinávrhu 
bylo hlasováno takto: 17 pro, 2 proti, 4 se zdrţeli. Protinávrh byl schválen. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.     

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 1 Zdrţelo se: 5 Nehlasovalo: 
0 
Usnesení: Přijato 

 

30.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Úvodem starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval členy zastupitelstva města o 
návrhu úpravy autobusového nádraţí v Holešově, na kterou je vypsán dotační titul. 
Přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško poskytl doplňující informace s 
tím, ţe je šance získat na terminál na autobusovém nádraţí aţ 95 % dotace, která se 
bude vypisovat v září a realizováno by bylo v roce 2020. Je třeba se však rozhodnout co 
nejdříve a zahájit přípravné práce, do kterých bude nutno investovat finanční prostředky, 
aby byl dodrţen termín. Doplňující informace poskytl vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš 
Nedbal. 
PaedDr. Zdeněk Janalík a MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovali doplňující informace 
týkající se ceny a majetkoprávních vztahů se společností Krodos Servis Kroměříţ. 
Přítomný vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš Nedbal informoval o tom, ţe město 
zpracovalo několik studií s návrhem revitalizace autobusového nádraţí, je však třeba se 
rozhodnout, zda město přistoupí k těmto zásadním změnám nebo pouze v reţimu oprav 
vymění stávající povrchy a konstrukce. Je třeba si uvědomit, ţe autobusové nádraţí je 
pro návštěvníky pouţívající prostředky hromadné dopravy vstupní branou do města. 
Údaje o časové a finanční náročnosti akce budou k dispozici po obdrţení cenových 
rozvah.  Doplňující informace poskytl starosta města.  
Jiří Konečný a Ing. Jaromír Tomšů podpořili realizaci této investiční akce a poţadovali 
doplňující informace. Poskytl je Ing. Dušan Leško. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila souhlasné stanovisko a navrhla provést úpravu 
současného nedůstojného stavu autobusového nádraţí do doby realizace rekonstrukce. 
Bc. Jaroslav Chmelař informoval o výhodné pozici v rámci Zlínského kraje v souvislosti 
se získáním dotace, jelikoţ jsme byli jedněmi z prvních, kteří o ni projevili zájem. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh svolat řádné zasedání zastupitelstva města, aţ budou 



připraveny podklady včetně vyčíslení finančních nákladů na přípravné práce. Návrh byl 
průběţným hlasováním schválen. 
Z řad občanů vystoupil se svým názorem k této problematice Josef Smýkal. 
Ing. Pavel Karhan seznámil členy zastupitelstva města s návrhem na usnesení: 
Zastupitelstvo města Holešova pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta, aby 
předloţil řešení opravy komunikace ul. Horní dle ţádosti občanů v dané lokalitě a 
do definitivního řešení cestu upravit provizorně. 
Termín: provizorní oprava ihned, řešení 06/2016.  
Vyjádřil se přítomný vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš Nedbal s tím, ţe město Holešov 
eviduje více ţádostí na opravy komunikací, vţdy záleţí na charakteru dané komunikace, 
protoţe s tím souvisí zvolený způsob opravy. Informoval o tom, ţe bylo osloveno několik 
firem k ocenění jednotlivých oprav a bude sestaven určitý plán realizace oprav. Bohuţel 
předmětná komunikace ul. Horní zatím oceněna nebyla. 
Mgr. Svatava Ságnerová tento návrh podpořila a tlumočila ţádost občanů sídliště U 
Letiště, aby byla do plánu oprav zahrnuta také komunikace u garáţí. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil názor, ţe je třeba zpracovat plán oprav ulic v souvislosti 
s finančními moţnostmi města. Tento názor podpořil Pavel Svoboda. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová navrhla, aby se potřeba oprav jednotlivých ulic města 
průběţně hlásila Odboru VRŢP. 
Po ukončení diskuse starosta města dal pokyn o návrhu Ing. Karhana hlasovat. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: 10 pro, 7 proti, 5 se zdrţelo. Návrh nebyl schválen. 
Dále Ing. Pavel Karhan tlumočil ţádost občanky města o poskytnutí informací týkající se 
moţnosti zajištění péče o klienty CpS, kteří jsou  upoutaní na lůţko pouţíváním 
polohovacích křesel. K této problematice vyjádřila své stanovisko přítomná ředitelka 
Centra pro seniory Holešov Mgr. Ivana Bozděchová a starosta města. 
Ing. Pavel Karhan seznámil členy zastupitelstva města s jeho dalším návrhem na 
usnesení, které dle jeho vyjádření vyšlo z jednání dozorčí rady společnosti Technické 
sluţby Holešov, s. r. o.: 
Zastupitelstvo města Holešova ukládá starostovi města, aby zajistil omluvu v 
Holešovsku za uvedení nepravdivých informací uvedených v článku Ing. Doleţela 
a článku podepsaném Pavlem Svobodou, PaedDr. Janalíkem a p. Hradilem 
poškozující dobré jméno obchodní organizace města Technické sluţby Holešov, s. 
r. o. Kromě omluvy je nutné podat vysvětlující informace čtenářům, týkající se 
zejména stanovování poplatku za odpad, tedy, ţe jej určuje výhradně zastupitelstvo 
města a dozorčí rada  uvedené společnosti s ním nemá nic společného, jakoţto 
nemá ţádnou vazbu na případný zisk společnosti. Před uveřejněním bude tato 
informace předloţena všem zúčastněným stranám včetně Ing. Karhana.  
Termín: květnové číslo Holešovska. 
K tomuto návrhu se negativně vyjádřil Pavel Svoboda a PaedDr. Zdeněk Janalík, 
Ludmila Hřeben Štaudnerová a MUDr. Ivan Manďák. 
Na základě diskuse nebylo o tomto návrhu na usnesení hlasováno. 
Ing. Pavel Karhan dále tlumočil ţádost občanů o poskytnutí informací týkajících 
se stříhání zelených stromů na ul. Palackého. Vyjádřil se vedoucí Odboru VRŢP Ing. 
Tomáš Nedbal a sdělil přítomným, ţe se rovněţ na věc dotazoval příslušného referenta 
na úseku správy zeleně a byl ubezpečen, ţe tyto stromy jsou v reţimu pravidelné údrţby 
- střihání hlavovým řezem, stromům tento řez neškodí ani v případě, ţe je proveden jiţ 
v rozpuku (vlivem dřívějšího nástupu jara v letošním roce). 
V souvislosti se schváleným územním plánem města Holešova závěrem přednesl Ing. 
Pavel Karhan návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Holešova pověřilo starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta: 
1. V následujícím období nepodniknout ţádné kroky umoţňující výstavbu 
Kauflandu v lokalitě za Albertem. 
2. Zadat alternativní zástavbovou studii lokality, kde by bylo řešeno následující: 
park T. G. Masaryka s umístěním sochy, nový centrální vstup na hřbitov a zelené 



plochy s moţností parkování. 
3. Zahájit jednání s vlastníky pozemků o moţnosti jejich nabytí do majetku města, 
ať jiţ prodejem, či směnou. 
4. Oznámit vedení Kauflandu a developerské společnosti, ţe město má problém s 
vyuţitím dané lokality dle jejich představ. 
Termín: ihned 
Z řad občanů vystoupil zástupce investora s obhajobou projektu výstavby supermarketu 
Kaufland v Holešově s tím, ţe nabízejí podíl na případných investicích v souvislosti s 
vyřešením dopravní situace ve zmíněné lokalitě. Negativně reagoval Ing. Pavel Karhan. 
Zdeněk Hlobil se vyjádřil pro výstavbu supermarketu v jiné lokalitě města z důvodu 
přetíţenosti dopravy ve městě. 
PaedDr. Zdeněk Janalík se vyjádřil pouze pro schválení srovnávací studie na zástavbu 
uvedené lokality a navrhl rozhodnout na příštím zasedání, na základě 
podkladů zahrnující finanční náklady, zda řešit uvedenou lokalitu nebo přenechat konání 
vlastníkovi pozemků s příslušnou legislativou. 
Dále své názory vyjádřili Pavel Svoboda, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Jiří Konečný a 
k přijetí usnesení se vyjádřili negativně. 
Ing. Tomáš Nedbal upozornil, ţe nový územní plán jiţ neumoţňuje rozšiřování stávající 
výrobní a skladovací činnosti v lokalitě, pouze jejich údrţbu a opravy. Rovněţ upozornil 
na nesrovnalost ve vyjádření  zástupce investora, neboť v minulosti nebylo vydáno 
územní rozhodnutí pro dopravní napojení pro supermarket, ale pro dopravní napojení 
revitalizovaného areálu stavebnin. 
Mgr. Svatava Ságnerová navrhla projednat problematiku ještě projednat na pracovním 
setkání členů zastupitelstva města. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková upozornila na špatný technický stav chodníku na 
provizorním parkovišti u polikliniky. Nápravu přislíbil starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města dal pokyn o návrhu Ing. Karhana hlasovat. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 14 proti, 3 se zdrţeli, 2 nehlasovali. Návrh nebyl 
schválen. 
   

 
 

31.  Diskuse občanů města  

V diskusi občanů vystoupil Michal Šuráň, zástupce iniciativy "Holešovské kino", který 
seznámil členy zastupitelstva města s  moţností vyuţití dotace z Fondu kinematografie 
na digitalizaci a obnovu promítací techniky. Je moţno se přihlásit do poloviny května a 
získat 10 mil. Kč. Závěrem poţádal o vyjádření členů zastupitelstva, zda souhlasí s 
přihlášením do tohoto programu. 
Mgr. Jiří Mikulenka informoval o tom, ţe v současné době Římskokatolická farnost 
Holešov podala na město ţalobu, kterou se domáhá určení vlastnického práva k budově 
kina a do doby rozhodnutí není moţno podnikat ţádné kroky.  
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil svůj názor týkající se malé návštěvnosti holešovského 
kina. 
Ing. Dušan Leško zhodnotil tento projekt s 50% účastí města momentálně jako 
nevýhodný. 
Negativně se k tomuto projektu vyjádřil přítomný ředitel MKS Holešov Mgr. Pavel 
Chmelík a doporučil hledat jiné moţnosti. 
Starosta vyzval členy zastupitelstva města k hlasování, zda chtějí podpořit podání 
ţádosti ke zmíněnému dotačnímu titulu. Průběţným hlasováním podpora tomuto 
projektu nebyla vyjádřena. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

32.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  



Předseda návrhové komise Ing. Jaromír Tomšů ověřil zapisovatelkou předloţený 
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k 
němu neměli ţádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

33.  Závěr  

Ve 22:15 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

 

 
 
V Holešově 22.04.2016 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města  
 
 
 
 
        
      Libor Liška v. r.       Zdeněk Hlobil v. r. 
        ověřovatel               ověřovatel 
 

 

 


