
Z Á P I S   

z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 24.05.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Radek Doleţel  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková  
Ing .  Frant išek  Fui t  
Zdeněk Hlobi l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová  
Bc.  Jaros lav Chmelař  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík  
Ing .  Pavel  Karhan  
Mgr.  Jan Koláček  
Jiř í  Konečný  
Ing .  Mar t in  Kopl ík  
Libor  L iška  
Mgr.  Ondřej  Machálek  
MUDr.  Ivan Manďák  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka  
Oldř ich Rektoř ík  
Mgr.  Svatava Ságnerová  
Mgr .  Rudolf  Se ifer t  
Mgr.  Jana Slovenčíková  
Pavel  Svoboda  
Ing .  Jaromír  Tomšů  

Omluveni :  Bc.  Jakub Šneidr  
Ing .  Ludvík  Urban  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr .  Rudolf  Seifer t  

Ověřovate lé:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová  
Mgr.  Ondřej  Machálek  

Návrhová 
komise:  

Zdeněk Hlobi l  
Mgr.  Jana Slovenčíková  
Ing .  Jaromír  Tomšů  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 4. 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 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze začátku 
jednání byl omluven Ing. Pavel Karhan. Upozornil, ţe jednání zastupitelstva města 
je nahráváno s tím, ţe záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Následně přednesl program jednání a vyzval členy zastupitelstva města k podání 
návrhů na jeho doplnění. Ţádné návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, 
proto dal pokyn o programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Ludmilu Hřeben Štaudnerovou a Mgr. 
Ondřeje Machálka. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Ing. Jaromír 
Tomšů, Mgr. Jana Slovenčíková a Zdeněk Hlobil. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4. 36/4/ZM/2016 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského 
pozemku p. č. 365/5, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 25/3/ZM/2016, kterým Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo dne 18.04.2016 zveřejnění záměru bezúplatného převodu části 
městského pozemku p. č. 365/9, ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, k. ú. 
Všetuly, k výstavbě "zvonice". 

2. zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č. 
365/5, 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: 30.06.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Na jednání se dostavil Ing. Pavel Karhan. 
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: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

5. 37/4/ZM/2016 "Dopravní terminál Holešov"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dopravního terminálu (autobusového 
nádraţí) v Holešově dle varianty A. 

2. financování spoluúčasti projektu z rozpočtu města. 
 

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

1.1. zajistit podání žádosti o dotaci. 

Termín: 02.09.2016 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. zajistit uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města. 

Termín: 26.05.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, ţe informoval o 
stanovisku rady města a vyzval přítomné zpracovatele návrhů řešení rekonstrukce 
autobusového nádraţí. Nejdříve variantu A prezentoval pomocí dataprojektoru Ing. 
Stanislav Julíček, svůj návrh řešení - variantu B prezentoval přítomný Ing. arch. 
Mrázek. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o stanovisku výboru strategického rozvoje, 
který doporučuje podat ţádost o dotaci a schválit variantu A - bez couvání. 
Ing. Radek Doleţel zhodnotil obě varianty s tím, ţe podporuje schválení varianty B 
a předloţil členům zastupitelstva města tabulku, která porovnává více kritérií celé 
problematiky. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace a vyjádřila kladné 
stanovisko k variantě A. Informace poskytl starosta města. 
Mgr. Jan Koláček zmínil nutnost zajištění bezpečnosti občanů a řešení současné 
nepřehledné situace na autobusovém nádraţí. 
Mgr. Jana Slovenčíková se vyjádřila pro oddělení sportoviště gymnázia zelení nebo 
stěnou. 
MUDr. Ivan Manďák vyjádřil názor na problematiku stání, zastavení a couvání 
autobusů u varianty B. 
MVDr. Zbyněk Miklík podpořil podání ţádosti o dotaci, navrhl dopracovat projekt a 
potom zváţit finanční náklady a hlediska bezpečnosti a ţivotního prostředí. 
Reagoval starosta města, ţe je nutno se rozhodnout dnes, a to z důvodu časové 
tísně, jelikoţ ţádost je nutno podat do 2. září a do té doby je nutno zahájit územní 
řízení, podat ţádost o zpracování projektu a o stavební povolení. 
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil názor, ţe nad komfortem cestujících je především 
bezpečnost a negativně se vyjádřil k problematice couvání s tím, ţe je třeba vzít v 
úvahu názory všech odborníků, tj. negativní stanoviska dopravní policie, Krodosu a 
odborového bezpečnostního technika Jiřího Šípka, který se zúčastnil jednání 
Komise ŢP a dopravy, která vyjádřila souhlas s variantou A a tento názor podpořil. 
Přítomný předseda Komise ţivotního prostředí a dopravy Ing. Miroslav Strnad 
informoval o stanovisku uvedené komise, která z důvodu bezpečnosti doporučila 
schválit variantu A. 



Svůj názor k oběma problematikám vyjádřila přítomná občanka Mgr. 
Bozděchová. Reagoval autor varianty B přítomný Ing. arch. Mrázek s tím, ţe 
varianty by bylo třeba ještě dopracovat. 
Ing. Stanislav Julíček se vyjádřil k problematice couvání, které není součástí 
varianty A a podotkl ţe předloţená tabulka není objektivní a nejsou v ní pravdivé 
informace. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil názor, aby bylo hlasováno a rozhodnuto o jedné z 
těchto dvou variant. Tento názor podpořila Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení s variantou A a 
dal pokyn o něm hlasovat.  

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

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 4 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

6.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Jaromír Tomšů upozornil na nesrozumitelnost audio záznamu jednání 
zastupitelstva, v případě rušení mobilními telefony. Vyjádřil se starosta města s tím, 
ţe je na disciplinovanosti všech členů zastupitelstva, aby si své mobilní telefony při 
zahájení zasedání uvedli do patřičného reţimu. Tento názor podpořil tajemník 
městského úřadu Ing. František Fuit s tím, ţe je moţno problematiku mobilních 
telefonů technicky vyřešit a bylo dohodnuto, ţe tuto moţnost prověří. 
Jiří Konečný poţadoval doplňující informace k problematice budování Kauflandu v 
lokalitě za Albertem. Poskytl je starosta města. 
MVDr. Zbyněk Miklík prezentoval pomocí dataprojektoru svůj příspěvek týkající se 
kritiky práce oddělení ţivotního prostředí. 
S další kritikou práce oddělení ţivotního prostředí vystoupil formou prezentace také 
Ing. Pavel Karhan. Vyjádřil se přítomný vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš Nedbal. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace včetně obnovení 
výsadby zeleně u restaurace Pivovar na ul. Masarykova a znovu upozornila na 
nutnost opravy lokality u cukrárny Gusto. Informace poskytl starosta města a 
přislíbil prověřit moţnost realizace těchto podnětů. 
Zdeněk Hlobil podal námět na zmírnění úbytku orných a zelených ploch např. 
zatravňovacími tvárnicemi při budování zpevněných parkovacích ploch z důvodu 
zachování spodních vod. Negativně se z důvodu nových norem vyjádřil Ing. Tomáš 
Nedbal.  
Mgr. Jan Koláček poţadoval informace v souvislosti s poškozenou zdí u 
ţidovského hřbitova a zároveň podal návrh na zabezpečení okolí tohoto objektu. 
Vyjádřil se starosta města. 
Mgr. Jana Slovenčíková tlumočila kritiku občanů nám. Svobody v souvislosti s 
dlouhotrvajícím havarijním stavem komunikace v této lokalitě. Vysvětlení této 
situace z důvodu problematické opravy kanalizace v této ulici poskytl starosta 
města a vedoucí Odboru VRŢP Ing. Nedbal. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala, aby byla prošetřena anonymní kritika 
poskytované péče klientům Centra pro seniory, se kterou byli členové 
zastupitelstva města seznámeni. Z důvodu sdělení těchto informací 
formou anonymu reagoval negativně starosta města a tajemník městského úřadu 
Ing. František Fuit.  Tento názor podpořil také Mgr. Jiří Mikulenka. 
Mgr. Svatava Ságnerová kladně zhodnotila realizaci akcí v rámci Dnů města a 
poţádala uzavření problematiky pouţívání mobilních telefonů na zasedání 
zastupitelstva města, V této souvislosti podala návrh připravit do příštího zasedání 
úpravu jednacího řádu. Zároveň poţadovala informace týkající se pasportizace 
sportovních a dětských hřišť a podala návrh řešit dopravním značením 



nepřehlednost na komunikaci v lokalitě dětského hřiště na ul. Tyršova. Závěrem 
poţadovala informace k plánovanému vydání reprezentativní publikace o Holešově. 
Informace související s pasportizací všech důleţitých objektů města poskytl 
tajemník městského úřadu Ing. František Fuit, další informace poskytl starosta 
města a přislíbil prošetření situace na komunikaci v ul. Tyršova. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Holešova 
pověřilo tajemníka městského úřadu, aby provedl personální opatření na oddělení 
ţivotního prostředí. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 4 proti, 12 se 
zdrţelo. Návrh nebyl přijat. 
Dále kritizoval formou prezentace dopravní značení na ul. Dukelská a podal návrh 
na usnesení: 
Zastupitelstvo města Holešova uloţilo starostovi města zajistit: 
a) vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením na parkovištích 
ve městě, zejména na ul. Dukelská, coţ by vedlo k lepšímu vyuţití kapacit 
parkovišť 
b) dodrţování a případně úpravu stávajících DZ, které nejsou dodrţovány. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 2 proti, 9 se zdrţelo, 1 nehlasoval. 
Návrh nebyl přijat. 
V souvislosti s problematikou stavu komunikace v ul. Luhy podal Ing. Pavel 
Karhan návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Holešova uloţilo starostovi města 
zajistit dokončení úpravy komunikace Luhy, kde chybí provést finální úpravu 
povrchu v délce cca 30 m. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 10 pro, 1 proti, 10 
se zdrţelo. Návrh nebyl přijat. 
Ing. Pavel Karhan tlumočil také kritiku občana města ke Dnům města. Vyjádřila 
se Mgr. Jana Slovenčíková  s tím, ţe vyhodnocení akce se uskuteční ve čtvrtek 
26.05.2016. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţádala, aby informace o konání pietních aktů byly 
zveřejňovány formou plakátů a podala návrh, aby z rozpočtu na příštího roku byla 
uvolněna finanční částka potřebná k zajištění precizního ozvučení hlavního sálu na 
zámku. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
Mgr. Jana Slovenčíková vystoupila s kritikou malé účasti členů zatupitelstva města 
na akcích typu Dny města. 
Závěrem Ing. Pavel Karhan podal návrh na usnesení: Zastupitelstvo města 
Holešova uloţilo starostovi města předloţit na příštím jednání zastupitelstva města 
vyhodnocení Dnů města Holešova, a to jednak po stránce ekonomické, tak 
organizační a komplexně včetně akce "Holeschau" a průvodu městem. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: 11 pro, 0 proti, 9 se zdrţelo, 1 nehlasoval. Návrh 
nebyl přijat. K tomuto návrhu se vyjádřil se starosta města s tím, ţe vyhodnocení 
zmíněných akcí bude členům zastupitelstva města předloţeno. 
Na vystoupení Ing. Pavla Karhana reagoval kriticky Pavel Svoboda . 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

7.  Diskuse občanů města  

Mgr. Ivana Bozděchová, ředitelka Centra pro seniory, vyjádřila své stanovisko ke 
zmíněné anonymní kritice. 
S negativní zkušeností s prací personálu Centra pro seniory vystoupila přítomná 
občanka Ivana Knichalová. Reagoval starosta města s tím, ţe ve spolupráci s 
vedoucí Odboru SVZ probere moţnosti, jakým způsobem můţe město vyhodnotit 
skutečný stav péče o klienty uvedeného zařízení. 
Mgr. Milan Fritz jako zástupce společnosti Fuertes Development vyjádřil vstřícnost 
uvedené společnosti spolupracovat s městem v souvislosti s výstavbou 
supermarketu Kaufland v Holešově. 



 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

8.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

9.  Závěr  

V 19:30 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

 

V Holešově 27.05.2016 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města  
 
 
 
 
        
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. Mgr. Ondřej Machálek v. r. 
             ověřovatelka              ověřovatel 
 


