ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 20.06.2016
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov
P ř ít o m n i :

I ng . F r a nt i š ek F u i t
I ng . R a d ek D o l e ţe l , m ís t o s t ar o s t a
M U D r . L e nk a D ú b r avč ík o vá , za s t u p i t e l
Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
L u d m i l a H ř e b e n Št au d n e r o vá , za s t u p i t e l
B c . J ar o s l a v C h m e l a ř , m ís t o s t ar o s t a
P a e d D r . Z d e n ěk J a na l ík , r a d n í
I ng . P a ve l K a r h a n , za s t u p i t e l
Mg r . J a n K o l á č ek , za s t u p i t e l
J i ř í K o n e č n ý, r a d n í
I ng . Ma r t i n K o p l ík , za s t u p i t e l
L i b o r L i šk a , r a d n í
Mg r . O n d ř ej Ma c h á l e k , za s t u p i t e l
M U D r . I va n Ma n ď á k , za s t u p i t e l
M V D r . Z b yn ě k Mi k l í k , za s t u p i t e l
Mg r . J i ř í Mi k u l e n k a , r a d n í
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l
Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e l
Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
Mg r . J a n a S l o ve n č ík o vá , za s t u p i t e l
P a ve l S vo b o d a , za s t u p i t e l
B c . J ak u b Š n e i d r , za s t u p i t e l
I ng . J a r om ír T om š ů, za s t u p i t e l

O m l u ve n i :

I ng . L u d v ík U r b a n, za s t u p i t e l

N e p ř ít o m n i :

< d l e p r e ze n č n í l i s t i n y>

P ř e d s e d a j íc í:

Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a

O vě ř o va t e l é :

M U D r . L e nk a D ú b r avč ík o vá
Zdeněk Hlobil

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení a schválení programu 5. 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. Omluven byl
Ing. Ludvík Urban. Mgr. Svatava Ságnerová a PaedDr. Zdeněk Janalík byli
omluveni ze začátku jednání. 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 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Holešova
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

2.

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

se:

0
0

Připomínky k zápisu ze 3. a 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a
kontrola plnění usnesení
Se zprávou o plnění usnesení ze 3. a 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova
konaného 18.04. a 24.05.2016, 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

3.

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

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl ověřovateli zápisu MUDr. Lenku Dúbravčíkovou a Zdeňka
Hlobila. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

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

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Mgr. Jan
Koláček, Ing. Jaromír Tomšů a Mgr. Ondřej Machálek. Jelikoţ nebyly jiné návrhy,
dal pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

5.

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

se:

0
0

Zpráva o činnosti orgánů města
Město – pravidelné:
- řádné schůze rady města, jednání RM na valné hromadě společností
TS a TH dne 30.05.2016, výběrové řízení na funkci jednatele
společnosti Technické sluţby Holešov, s. r. o.
- jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách (zámek aj.), jednání
dozorčí rady TS a TH, redakční rady Holešovska, školských rad,
komunitního plánování a bytové komise
- několik zasedání mikroregionu Holešovsko
- příprava Regaty, Drásala, festivalu ţid. kultury, Doţínek mikroregionu
atd. – jednání s pořadateli
- vyhodnocení akcí (Dny města apod.)

-

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 se společností Industry Servis – hol.
průmyslová zóna
příprava a realizace investičních akcí města a příprava jejich
financování
několik jednání s ŘSZK a VaK Kroměříţ – křiţovatka a ulice 6. května
svatby a vítání občánků

Další jednání:
21.04. - Valná hromada VAK Kroměříţ
26.04.- Návštěva premiéra v CpS + předsednictvo Svazku obcí pro hospodaření s
odpady Bystřice p.
27.04. - Setkání s občany – kino
29.04. - Jednání s občany ul. 6. května (zvonice) – petice
29.04. - Jednání s provozovatele golfového areálu v Ţopech
26.04. - Jednání s ředitelem společnosti Krodos Servis Lhotským
04.05. - Jednání se zástupci destinačního managementu Hostýnsko
05.05. - Setkání s ředitelem SŢDC Olomouc (nádraţí)
06.05. - Připomínka konce 2. světové války a osvobození (Holešov a Količín)
06. – 08.05. - Dny města Holešova a setkání partnerských měst + oceňování
osobností města a koncert festivalu Musica Holešov
10.05. - Jednání se zástupci spolku Všetuláci sobě – zvonice
15.05. - Vítání občánků - Ţopy
04.05 - Jednání se zástupci města Kroměříţ a destinačního managementu
Kroměříţska
25.05. - Předávání prostor na ul. Pivovarská Finančnímu úřadu
24.05. - Mimořádné zasedání ZM
25.05. - Jednání s MAS Moštěnka – projekt školství mikroregionu
31.05. - Svazek obcí pro hospodaření s odpady Osíčko
10.06. - Schůzka MŠ a OV Tučapy – školka v Tučapech
14.06. - Předání nového auta CpS Holešov
Kultura, školství a občanská sdruţení
20.04. - Výroční schůze klubu důchodců (CpS)
21.04. - Večer sólistů – koncert festivalu Musica Holešov
22. – 24.04. Návštěva partnerského města Desinič (Chorvatsko)
30.04. - TJ Sokol - Tesák - uctění památky L. Jaroše
30.04. - Rohálovská „50“
02.05. - Výroční schůze ČČK
05.05. - Předávání grantů neziskovým organizacím - Akce milion na zámku
06.05. - Setkání „Dětských parlamentů“ v Holešově
06.05. - Kladení věnců Holešov + Količín + setkání dětských parlamentů na
městském úřadě
08.05. - Připomínka Dne matek
14.05. – Memoriál Dr. R. Plajnera (skauti)
17.-18.06. - Dny města Povaţská Bystrica a Dny města Skawina
22.05. - Hasičské závody o pohár SDH Dobrotice
22.05. – Folklorní odpoledne – zámek
25.05. – Předání maturitních vysvědčení V a S PŠ MV
28.05. – Gulášfest a malování v uličce u zámku
29.05. - Dětský den – zámek, 04.06. Dětský den v Količíně
07.06. – zahájení výstavy Čeští ilustrátoři…

10.06. – Zámecká pětka a Noc kostelů
11.06. – Ukončení sezony SFK Elko Holešov
12.06. – Víkend otevřených zahrad a koncert M. Kobylíka
13.06. - Mírový běh
17.06. – Dny města Pováţská Bystrica
17. a 18.06 – Holešovská Regata
19.06. - Tučapy - 3. kolo Podhostýnské hasičské ligy - O pohár starosty města
Aktuální pozvánky:
25.06. Bikemaraton ČS Drásal
30.06. Letní iluze - vernisáţ
25.06. Hody v Tučapech
02.07. Hody Dobrotice
09.07. Setkání veteránů – zámek
26.07. – 31.07. Festival ţidovské kultury
30.07. Holešovské hopsání – agility
05.08. – 13.08. Letní škola barokní hudby

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

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

se:

0
0

38/5/ZM/2016 Plán prevence kriminality pro roky 2016-2020
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
"Plán prevence kriminality pro roky 2016-2020" dle předloţeného návrhu.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace a zároveň kladně
zhodnotila předloţený materiál. Informace poskytl přítomný velitel Městské policie
Holešov Eduard Dlhopolček, DiS.
Ing. Pavel Karhan podpořil schválení přeloţeného Plánu prevence kriminality.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Roman Zálešák
Typ dokumentu: Usnesení

7.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

39/5/ZM/2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM v I. pol. 2016
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
předloţenou zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova v I. pol. 2016 včetně hodnocení.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Františku Fuitovi
1.1. předložit Radě města Holešova k projednání závěry a doporučení z těchto
kontrol.

Termín: 04.07.2016
Na jednání se dostavila Mgr. Svatava Ságnerová.
Úvodní slovo přednesla předsedkyně Kontrolního výboru Ludmila Hřeben
Štaudnerová.
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace týkající se právních sporů
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. Poskytl je přítomný ředitel
společnosti a advokát Mgr. Jiří Mikulenka.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Ludmila Hřeben
Štaudnerová
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 21 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

40/5/ZM/2016 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za
výkon jejich funkce v I. pol. 2016
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich
funkce v I. pol. 2016 dle předloţeného návrhu.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila poděkování za rozdělení odměn do dvou
pololetí.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

9.

Hlasování
Pro: 21 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

41/5/ZM/2016 Změna členů v Osadních výborech Količín a Tučapy
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
1. rezignaci Markéty Habrové, bytem Količín 1, ze dne 04.04.2016 na
členství v Osadním výboru Količín a
2. rezignaci Davida Martince, bytem Tučapy 130, ze dne 01.04.2016
na členství v Osadním výboru Tučapy.
II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo
dle ustanovení § 120 odst. 1 a 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1. Ľubomíra Zemana, bytem Količín 119, členem Osadního výboru
Količín do konce volebního období 2015 - 2019 a
2. Libora Mikešku, bytem Tučapy 65, členem Osadního výboru
Tučapy do konce volebního období 2015 - 2019.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá

1. Marii Krajcarové
1.1. písemně informovat členy osadních výborů o jejich zvolení.
Termín: 13.06.2016
Úvodní slovo přednesl starosta města 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: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Marie Krajcarová
Typ dokumentu: Usnesení
10.

Hlasování
Pro: 21 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

42/5/ZM/2016 Financování reprezentativní publikace o městě Holešově
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
financování reprezentativní historické publikace o městě Holešově na léta 2017
a 2018 dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zajistit zapracování příslušné částky do rozpočtu města na léta 2017 a
2018.
Termín: 02.07.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Mgr. Ondřej Machálek podpořil schválení financování reprezentativní historické
publikace o městě Holešově a zároveň vyjádřil oprávněnost tohoto rozhodnutí.
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace. Informace poskytl vedoucí
finančního odboru Ing. Dušan Leško a starosta města.
Zdeněk Hlobil poţadoval sdělení, zda před výtiskem budou členové zastupitelstva s
obsahem publikace seznámeni. Kladně odpověděl starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení

11.

Hlasování
Pro: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

1
0

43/5/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2016
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření města Holešova č. 4/2016 dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 4/2016 do rozpočtu a účetních výkazů
města.
Termín: 04.07.2016

Na jednání se dostavil PaedDr. Zdeněk Janalík.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením přítomné provedl
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlasné stanovisko k poloţkám rozpočtu týkajícím
se nákladů na vybudování kruhové křiţovatky Všetuly, rekonstrukce komunikací a
chodníků a navýšení nákladů na provoz mateřské školy Tučapy. Poţadoval
informaci, v jakém stádiu je revitalizace ul. 6. května a doplňující informace k
poloţce Dny města. Závěrem podal následující protinávrhy:
1) vypustit poloţku rekonstrukce komunikace 4 mil. Kč a zařadit ji do rezervy - o
tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 11 proti, 6 se zdrţelo, 1 nehlasoval.
Protinávrh nebyl schválen.
2) vypustit poloţku kruhové křiţovatky Všetuly 1 mil. 160 tis. Kč a zařadit ji do
rezervy - o tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 11 proti, 6 se zdrţelo, 1
nehlasoval. Protinávrh nebyl schválen.
3) z finanční rezervy 5 mil. Kč financovat komplexní rekonstrukci MŠ Tučapy - o
tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 8 proti, 10 se zdrţelo. Protinávrh
nebyl schválen.
Poţadované informace poskytl starosta města a Ing. Dušan Leško a k problematice
budovy Mateřské školy Tučapy, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy
Sluníčko na ul. Havlíčkova, se vyjádřila přítomná ředitelka Lenka Krčová.
Ing. Martin Koplík vyjádřil nedoporučující stanovisko finančního výboru z důvodu
malé účasti jeho členů.
Oldřich Rektořík podal návrh na vyznačení přechodu na komunikaci před
internátem policejní školy před supermarketem Lidl v souvislosti s opravou
chodníku v této lokalitě, na kterou je vyčleněna v rozpočtovém opatření finanční
částka. Vyjádřil se přítomný vedoucí Odboru VRŢP Ing. Nedbal, který přislíbil
prověřit moţnost realizace tohoto podnětu.
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informaci týkající se dotace na
strategické řízení, finančních nákladů na Dny města a navyšování finanční částky
na provoz IT. Závěrem poţadovala informaci týkající se výše finančních nákladů na
úpravu budovy na ul. Pivovarská a vybudování nového dopravního značení v ul.
Smetanovy sady. Dotazy zodpověděl starosta města, přítomná Bc. Irena Ďuláková
a Ing. Dušan Leško.
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval vyjádření ke spoluúčasti na dotaci na strategické
řízení. Dále poţadoval vyjádření týkající se převodu podílu na zisku společnosti
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., zateplení budovy čp. 55, dotační
ţádosti na rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Palackého a finančních nákladů
na opravu chodníků a komunikací ve městě. Poţadované informace poskytl Ing.
Dušan Leško a starosta města.
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace k novému dopravnímu značení v
ul. Smetanovy sady. Poskytl je starosta města a vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš
Nedbal.
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval informaci, zda jiţ byla čerpána navýšená finanční
částka v rozpočtovém opatření č. 3/2016 na právní poradenské sluţby. Kladně se
vyjádřil starosta města s tím, ţe ve sloţitém právním sporu týkajícím se vrácení
finanční částky za auto Hasičskému záchrannému sboru Zlín město zastupoval
advokát Mgr. Jiří Mikulenka a tento spor vyhrál.
Mgr. Jiří Mikulenka poskytl doplňující informace k zastupování města ve zmíněném
právním sporu.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o
něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

Hlasování

Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení
12.

Pro: 15 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

3

Zdrţelo

se:

4
0

44/5/ZM/2016 Závěrečný účet města Holešova za rok 2015 a účetní závěrka
města Holešova za rok 2015
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. závěrečný účet města Holešova za rok 2015 dle předloţeného návrhu a dává
souhlas s celoročním hospodařením města Holešova za rok 2015, a to bez
výhrad.
2. účetní závěrku města Holešova za rok 2015 dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zaslat protokol o výsledku hlasování do CSÚIS.
Termín: 04.07.2016
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně závěrečným účtem města za rok 2015 a účetní
závěrkou provedl přítomné vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško.
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil souhlasné stanovisko, jelikoţ zpráva konstatuje
současný stav hospodaření města.
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

13.

Hlasování
Pro: 18 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

3
1

45/5/ZM/2016 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok
2015
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
předloţený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice
pod Hostýnem za rok 2015, který byl vyvěšen na úřední desce 02.-18.05.2016.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. zaslat Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem
potvrzení o předloţení závěrečného účtu Zastupitelstvu města Holešova.
Termín: 30.06.2016
Úvodní slovo přednesl starosta města 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: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení
14.

Hlasování
Pro: 22 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

46/5/ZM/2016 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání
(mimořádné finanční dotace)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
spolku SFK ELKO Holešov, z. s., přidělení mimořádné finanční dotace z Fondu
kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného programu pro
poskytování dotací v roce 2016 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL85/2016/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění veřejnoprávní smlouvy k této
dotaci dle předloţeného návrhu a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení jiţ schválené částky na
jednotlivé druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou
se transfer vynakládá.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Augusti
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy a úpravu rozpočtu.
Termín: 15.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Jiří Konečný informoval, ţe jako ředitel společnosti ELKO, která je generálním
sponzorem spolku SFK ELKO Holešov, z. s., se zdrţí hlasování.
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

15.

Hlasování
Pro: 15 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

6
1

47/5/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.
375/1, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 375/1, orná půda, o
výměře cca 92 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
Termín: 29.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Jitka Hanslíková

Hlasování
Pro: 22 Proti:

0

Zdrţelo

se:

0

Typ dokumentu: Usnesení
16.

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1932/4, k. ú.
Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1932/4, orná půda, o
výměře cca 75 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: 29.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
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

17.

Hlasování
Pro: 1 Proti: 18
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrţelo

se:

3
0

Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3309/6, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3309/6, zahrada, o výměře
422 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: 29.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
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

18.

Hlasování
Pro: 0 Proti: 22
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrţelo

se:

0
0

48/5/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.
208/16, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 208/16, ostatní plocha,
o výměře cca 25 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: 29.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o doporučujícím stanovisku rady města k prodeji pozemku p. č. 208/16 o
výměře cca 25 m2 dle předloţeného a upraveného návrhu.
Svoji ţádost o prodej pozemku poskytnutím upřesňujících informací podpořil
přítomný Ing. Stanislav Zbranek.
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval informace týkající se výše ceny a zároveň se
vyjádřil s tím, ţe cena za pozemek je nepřiměřená, jelikoţ se nejedná dle jeho
názoru o stavební parcelu. Vyjádřil se Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe se jedná o
kompromisně navrţenou cenu.
Ing. Pavel Karhan podal návrh, aby se nyní hlasovalo o zveřejnění záměru prodeje
a upozornil, ţe nemovitost Ing. Zbranek koupil za nějakých podmínek.
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
19.

Hlasování
Pro: 13 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

1

Zdrţelo

se:

8
0

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 371/1, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 371/1, ostatní plocha,
o výměře cca 65 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
Termín: 29.07.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
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

20.

Hlasování
Pro: 0 Proti: 20
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrţelo

se:

49/5/ZM/2016 Bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 914,
k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu
1. k id. 4/106 pozemku p. č. 914, orná půda, o celkové výměře 333 m2, k. ú.
Dobrotice, z majetku Františka Vajdy do majetku města Holešova s tím, ţe

2
0

náklady s převodem spojené hradí nabyvatel.
2. k id. 2/106 pozemku p. č. 914, orná půda, o celkové výměře 333 m2, k. ú.
Dobrotice, z majetku SJM Stanislav Vavruša a Anna Vavrušová do majetku
města Holešova s tím, ţe náklady s převodem spojené hradí nabyvatel.
3. k id. 1/106 pozemku p. č. 914, orná půda, o celkové výměře 333 m2, k. ú.
Dobrotice, z majetku Libuše Hradilové do majetku města Holešova s tím, ţe
náklady s převodem spojené hradí nabyvatel.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Zdeněk Hlobil podal protinávrh, aby byly občanům za spoluvlastnické podíly
pozemku p. č. 914 vyplaceny finanční částky dle znaleckého posudku. O tomto
protinávrhu bylo hlasováno takto: 1 pro, 10 proti, 11 se zdrţelo. Protinávrh nebyl
schválen.
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
21.

Hlasování
Pro: 19 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

3
0

50/5/ZM/2016 Bezúplatný převod části městského pozemku p. č. 365/5, k. ú.
Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatný převod části městského pozemku p. č. 365/5, ostatní plocha, o výměře
cca 25 m2, k. ú. Všetuly, k výstavbě "zvonice", spolku "Všetuláci sobě" IČO
02093707, zastoupeným předsedkyní spolku Lenkou Karhanovou, s tím, ţe
náklady s převodem spojené hradí nabyvatel.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu o bezúplatném převodu k podpisu.
Termín: 30.09.2016
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: 20 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

1

Zdrţelo

se:

1
0

22.

51/5/ZM/2016 Bezúplatný převod městských pozemků, k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatný převod částí městských pozemků p. č. 1275 (325/2), orná půda, o
výměře 290 m2, p. č. 1414 (496/2), ostatní plocha, o výměře 36 m2, p. č. 1415
(498/2), ostatní plocha, o výměře 80 m2, k. ú. Ţopy, Obci Přílepy, IČO 544531, s
tím, ţe náklady s převodem spojené hradí nabyvatel.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu o bezúplatném převodu k podpisu.
Termín: 31.08.2016
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

23.

Hlasování
Pro: 22 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

52/5/ZM/2016 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 684, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí části pozemku, pod jiţ vybudovanou cyklostezkou včetně kabeláţe
a sloupů VO včetně ochranného pásma, p. č. 684, orná půda, dle výměry určené
GPL 1470-119/2016 52 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví Josefa Prusenovského do
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 290 Kč/m2 a ostatní náklady s tímto
převodem spojené (náklady na vypracování geometrického plánu a správního
poplatku za vklad do katastru nemovitostí).
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Mgr. Svatava Ságnerová a MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovaly doplňující
informaci týkající se souhlasu vlastníka pozemku. Poskytla je zpracovatelka
předloţeného materiálu Jitka Hanslíková.
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

24.

Hlasování
Pro: 22 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

53/5/ZM/2016 Prodej částí městských pozemků k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo

Zdrţelo

se:

0
0

prodej 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, pozemek označený v situaci "C", o rozloze 543
m2 Lukáši a Ivaně Pavelkovým za kupní cenu 1.050 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.08.2016. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.08.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
MUDr. Lenka Dúbravčíková vyjádřila negativní stanovisko k výši ceny. Vyjádřil se
Bc. Jaroslav Chmelař, ţe s touto cenou zastupitelstvo města schválilo
zveřejnění záměru prodeje.
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
25.

Hlasování
Pro: 22 Proti:
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

0

Zdrţelo

se:

0
0

Prodej městského pozemku p. č. 45/1, k. ú. Holešov jehož součástí je stavba
čp 11
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej nemovitostí - 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, společnosti EL-ENG, s. r. o., zastoupené jednatelem
společnosti Jiřím Kaňou, za kupní cenu 8.000.000 Kč + náklady s prodejem
spojené.
2. smlouvu o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem se
společností EL-ENG, s. r. o., zastoupené jednatelem společnosti Jiřím
Kaňou, v předloţeném znění.
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.08.2016. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.08.2016
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko k prodeji této nemovitosti, jelikoţ se
jedná o poslední historický majetek města na náměstí, bývalou radnici, s ročním

výnosem 450 tis. Kč.
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
26.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 5
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrţelo

se:

6
0

Diskuse členů zastupitelstva města
MVDr. Zbyněk Miklík hovořil o problematice náhonu v Dobroticích a poţadoval
informaci, jak bude město řešit variantu umoţnění přístupu k náhonu. Reagoval
místostarosta města Ing. Radek Doleţel a přítomný vedoucí Odboru VRŢP Ing.
Tomáš Nedbal.
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval, zda byl jiţ realizován audit nájemní smlouvy se
společností Krodos v souvislosti s vybudováním dopravního terminálu v lokalitě
autobusového nádraţí. Reagoval místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a
starosta města s tím, ţe smlouva je po prozkoumání právníky nevypověditelná a
lze ji pouze po dohodě upravit. Dále upozornil na neaktuálnost vyvěšených
veřejných zakázek na profilu zadavatele. Závěrem se dotazoval na výsledek
dotační ţádosti na rekonstrukci Stadionu Míru. Negativně se vyjádřil starosta
města.
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala informace týkající se problematiky
výběrového řízení na pronájem krytého bazénu a výsledku výběrového řízení na
ředitele společnosti Technické sluţby Holešov, s. r. o. Dotazy zodpověděl starosta
města. Závěrem pomocí dataprojektoru poukazovala na to, jak hudební
festival Regata poškozuje zámeckou zahradu, dochází dle jejího názoru k
degradaci celoroční práce na zahradě a kritizovala provozní omezování agenturou
Velryba. Dotazovala se, zda je ke konání akcí vydáno stanovisko příslušného
orgánu památkové péče a jaký je výnos z těchto akcí. Reagoval starosta města
a doplňující informace poskytl místostarosta města Ing. Radek Doleţel.
Oldřich Rektořík kritizoval obsazování parkoviště před supermarketem Lidl
návštěvníky Regaty. Reagoval starosta města.
Ing. Jaromír Tomšů podpořil názor Mgr. Svatavy Ságnerové.
Na kritiku Mgr. Svatavy Ságnerové reagoval Mgr. Jiří Mikulenka, který navrhl
vyhlásit referendum, zda občané chtějí akce tohoto typu v zámecké zahradě. Dále
reagoval Zdeněk Hlobil a PaedDr. Zdeněk Janalík s tím, ţe je třeba si uvědomit, ţe
představitelé města se při koupi zámku rozhodli, ţe zámek bude slouţit široké
veřejnosti a jako místo setkávání občanů města. Proto byla vytvořena pravidla pro
uţívání zahrady, podle kterých teď budou také uzavírány nájemní smlouvy. Tento
názor podpořila Mgr. Jana Slovenčíková s tím, ţe kladně zhodnotila takové vyuţití
zámecké zahrady.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

27.

Diskuse občanů města
V diskusi občanů vystoupila paní Nevřalová se ţádostí o finanční dotaci pro
občanské sdruţení Proud Holešov, které se stará o údrţbu a organizování akcí
v Americkém parku. Zároveň poţádala o sečení trávy v zadní části tohoto parku.
Reagoval starosta města, aby si o mimořádnou finanční dotaci z "Akce
milion" podali písemnou ţádost s tím, ţe problematiku sečení trávy v této lokalitě
prověří.
Potřebu řešit pravidelné sečení trávy v Americkém parku podpořila MUDr. Lenka
Dúbravčíková.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
28.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předseda návrhové komise Mgr. Jan Koláček ověřil zapisovatelkou předloţený
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k
němu neměli žádné připomínky.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

29.

Závěr
Ve 20:30 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova
a poděkoval všem přítomným za účast.

V Holešově 24.06.2016

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r.
ověřovatelka

Zdeněk Hlobil v. r.
ověřovatel

