
Z Á P I S   

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 19.09.2016 

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  
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 :  Jiř í  Konečný,  radní  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 6. 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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Omluven byl Jiří 
Konečný. Zároveň upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, 
ţe záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl 
program jednání s tím, ţe navrhl stáhnout z programu jednání materiál týkající 
se modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově a zároveň 
vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na úpravu programu. Ţádné jiné 
návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, proto dal pokyn o programu 6. 
zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
Před zahájením program dal starosta města předal slovo přítomným zástupcům 
Klubu výsadkových veteránů Josefu Bartoškovi a Dušanu Hricovi, kteří klub členům 
zastupitelstva města představili, poděkovali za podporu města a zároveň předali 
současnému starostovi a starostům uplynulých volebních období PaedDr. Zdeňku 
Janalíkovi a Pavlu Svobodovi jako ocenění medaile, které byly vydány k  55. výročí 
zaloţení KVV Holešov. 
Závěrem starosta města představil nového právníka města Mgr. Aleše Kříţana 
a novou ředitelku Centra pro seniory Holešov Ing. Janu Šťastnou. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Se zprávou o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 20.06.2016, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli žádné připomínky a plnění jeho 
usnesení vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Ing. Martina Koplíka a Ludmilu Hřeben 
Štaudnerovou. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Zdeněk Hlobil a Libor Liška. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn         
o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 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,  
- jednání výborů, komisí, kontrolní dny na stavbách (zámek, křiţovatka ul. 6. 

května aj.), jednání dozorčí rad, redakční rady Holešovska, školských rad 1., 2. 
a 3. ZŠ,  jednání bytové komise apod. 

- pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 
Policií ČR, dále s MKS, s vedením TH a TS, koordinace správy majetku města 
(zámecký park, dětská hřiště a sportoviště), MC Srdíčko 

- příprava a realizace investičních akcí města a jejich financování – křiţovatka ul. 
Palackého a 6. května, rekonstrukce ul. 6. května, TERMINÁL (autobusové 
nádraţí) – příprava projektu, řešení budoucnosti krytého bazénu (oprava, jeho 
správa či pronájem), opravy chodníků a VO, obnova památek aj. 

- několik jednání s ŘSZK a VaK Kroměříţ – křiţovatka a ulice 6. května 
- pravidelné zajišťování svateb a vítání občánků, účast na dalších spol. akcích 

atd. 
- několik zasedání mikroregionu Holešovsko a výboru MAS - projekty 
- příprava a realizace Festivalu ţid. kultury, Doţínek mikroregionu, LŠBH, 

Parkurových závodů o pohár města, festivalu Musica Holešov, divadelního 
festivalu k výročí Divadla 6. května atd.  

- vyhodnocení akcí – Drásal, Holešov Man, setkání veteránů aj. 
- pravidelné schůzky a jednání se společností Industry Servis  
Další jednání: 
27.06. - jednání se zástupci golfového klubu Ţopy a s OV – pronájem pozemků 
28.06. - kontrolní den na opravě ţidovského hřbitova 
29.06. - valná hromada Mopas Holešov a „rozloučení s deváťáky“ 1. a 3. ZŠ 
30.06. - Bezpečnostní rada města a závěr školního roku na ZŠ 
25.07. - jednání se společností Industry Servis – průjezd hol. průmyslovou zónou 
(zemědělci) 
28.07. - jednání se zástupci vedení společnosti Kaufland ČR 
04.08. - jednání s p. Ing. Haviarem – připomínky k lokalitě Za Cukrovarem 
09.08. - jednání s Centrálou cestovního ruchu Zlín, se zástupci destinačního 
managementu Hostýnsko a se zástupci měst a obcí okresu Kroměříţ – nové 
zajištění a struktura propagace v rámci cestovního ruchu  
12.08. - „předváděčka“ přístroje na likvidaci trávy horkou vodou (Garden studio) 

20. a 21.08. - Dny měst a doţínky v Turčianských Teplicích a ve městě Pszczyna 
31.08. - jednání se zástupcem JSDH Holešov a se zástupci Finančního úřadu 
01.09. - jednání s p. Jelínkem, ředitelem Charity - ţádost o výpůjčku objektu 
bývalého sídla 
07.09. - setkání s obyvateli lokality Bořenovská (preventista kriminality) 
08.09. - jednání s panem Zapletalem – lokalita Všetuly (dokončení a převzetí 
komunikace a VO) 
12.09. - setkání s obyvateli a nájemníky bytového domu čp. 11 (+ p. J. Kaňa a Zd. 
Chudárek) 
13.09. - rada města a výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky CpS Holešov  
15. a 16.09. - Luhačovice - setkání starostů ZK se zástupci Zlínského kraje 
15.09. - 1. zasedání okrskových volebních komisí - kino Svět 
16.09. - jednání s členy zásahové jednotky SDH Holešov (JSDH) 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení 
22.06. - Olympijský běh v zámeckém parku 
25.06. - Bikemarton Drásal ČS a hody v Tučapech 



30.06. - vernisáţ výstavy Letní iluze 
08. a 09.07. - střelby Dobrotice – klub výsadkových veteránů 
22.07. - setkání spolků v Dobroticích 
23.07. - folkový a country festival Toulavej 
26. - 30.07. - Festival ţidovské kultury 
30.07. - setkání příznivců agility „Holešovské hopsání“ a holešovský triatlon 
„Holešov Man“ 
30.07. - pohárové utkání fotbalistů Holešov se Sigmou Olomouc 
05.08. - zahájení Letní školy barokní hudby (05. – 12.08.) 
06. a 07.08. - Čmelák model show – setkání modelářů 
06.08. - Hulín - Krajské kolo soutěţí hasičů ZK 
13.08. - Doţínky obce Pravčice 
14.08. - setkání s občany a s OV v Ţopech (areál, kanalizace, sportoviště apod.) 
26.08. - setkání příslušníků výsadkového klubu Holešov (klub výsadkových 
veteránů) 
01.09. - školy - zahájení školního roku v ZŠ 
02.09. - Rakousko město Gloggnitz - návštěva partnerského města 
03.09. - Parkurové závody o Pohár města a moravsko-slovenského partnerství – 
zám. zahrada 
03. a 04.09. - Doţínky mikroregionu Holešovsko – zámek a Smetanovy sady 
04.09. - Hody v MČ Količín 
08.09. - CpS - pétanque utkání "O pohár starosty" a jednání mikroregionu 
v Rymicích 
10.09. - Holešovská 50 (pochody a cyklovyjíţďky KČT) a hasičské závody SDH 
Holešov 
16.-18.09. - připomínka 70. výročí zaloţení Divadla 6. května a divadelní přehlídka 
Aktuální pozvánky: 
22., 24. a 25.09. - podzimní - hlavní - část Festivalu Musica Holešov 2016: P. 
Šporcl a K. Košárek (22.09.), M. Janková a K. Košárek (24.09.), J. Vejvoda (matiné 
25.09.) - zámek 
28.09. - Svatováclavský koncert a mše sv. za starosty a zastupitele města a obcí 
mikroregionu Holešovsko (od 16. h.) – kostel sv. Anny 
30.09. - předání stavby kruhové křiţovatky ve Všetulích - zatím předběţný termín 
30.09.-02.10. - výstava zahrádkářů k 70. výročí zaloţení - zámek 
01. a 02.10. - Dny Všetul / Všetulské hody a mše sv. za Všetuly – Všetuláci sobě, 
SVČ TyMy 
01.10. - noční běh – zámecká zahrada  
07. a 08.10. - volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR (do Senátu asi i 14. 
a 15. 09.) 
11.10. - mimořádné jednání zastupitelstva města (Kaufland, krytý bazén aj.) 
27.10. - připomínka zaloţení samostatné ČSR – pietní akt u gymnázia (čas asi v 15 
h.) 
29.10. - koncert k státnímu svátku – samostatnost ČSR (D. Pecková) - zámek 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 54/6/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



rozpočtové opatření města Holešova č. 5/2016 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 5/2016 do rozpočtu a účetních výkazů 
města. 

Termín: 30.09.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert. 
Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné členy zastupitelstva města 
přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan. Leško. 
Ing. Pavel Karhan kritizoval neefektivní vyuţívání vynakládaných finančních 
prostředků z rozpočtu města, zejména na zámeckou zahradu. Stav zahrady je dle 
jeho názoru horší, neţ v loňském roce. Rozpočet je dle jeho názoru nesystémový   
a rozpočtové změny nedoporučuje. Závěrem poţadoval doplňující informace             
a vyjádřil negativní stanovisko s budováním kruhového objezdu na ul. 6. května. 
Reagoval starosta města, přítomný vedoucí oddělení investic Ing. Stanislav Julíček 
a vedoucí finančního odboru Ing. Dušan. Leško. 
Ing. Martin Koplík informoval o nedoporučujícím stanovisku finančního výboru z 
důvodu malé účasti jeho členů. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informace týkající se vyuţívání 
zámecké zahrady,  čistého zisku z festivalu Regata a nákladů na akci Veteráni. 
Závěrem kritizovala neefektivní a nedostatečné investování finančních prostředků 
do údrţby zámecké zahrady. Informace poskytl starosta města. 
Pavel Svoboda poţadoval vyjádření, jaká je snaha o zefektivnění vyuţití finančních 
prostředků na údrţbu zámecké zahrady. Reagoval Ing. Radek Doleţel. 
Zdeněk Hlobil podpořil konání hudebního festivalu Regata v zámecké zahradě        
a dle jeho názoru byla zahrada po jeho ukončení uvedena do pořádku. 
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: 15 Proti: 4 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

7. 55/6/ZM/2016 Žádosti o finanční dotace pro rok 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finanční dotace pro rok 2016: 

1. společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz odpadového 
centra, 

2. společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz koupaliště a 

3. Tomáši Svobodovi na úhradu energií spotřebovaných provozem krytého 
bazénu 
 
dle předloţených ţádostí. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. informovat ţadatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 



Termín: 30.09.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, ţe informoval        
o doporučujícím stanovisku rady města. 
MUDr. Ivan Manďák poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta 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: 4 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

8. 56/6/ZM/2016 Přidělení dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické 
farnosti Holešov na opravu číselníků věžních hodin  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přidělení dotace ve výši 99.000 Kč z rozpočtu města Holešova Římskokatolické 
farnosti Holešov na opravu číselníků věţních hodin a znění veřejnoprávní 
smlouvy k této dotaci dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 19.09.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert 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: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

9. 57/6/ZM/2016 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti 
družstva Jednotky SDH Holešov pro rok 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
ţádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti druţstva Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 2017 za finanční 
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 % z poskytnuté dotace 120.000 Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. zajistit zaslání žádosti o dotaci. 
  
  

Termín: 30.09.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, ţe informoval         
o doporučujícím stanovisku rady města. 



Mgr. Ondřej Machálek poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn         
o něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 58/6/ZM/2016 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2520/8, k. ú. 
Holešov, s omezujícími podmínkami  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu č. UZSVM/BKM/3848/2016-BKMM, o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, týkající se převodu pozemku p. č. 2520/8, k. ú. Holešov, 
dle předloţeného návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2016 

 
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: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

11. 59/6/ZM/2016 Zrušení části usnesení ZM  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. zrušení části přílohy k usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 51/04/2007 
ze dne 25.06.2007, týkající se bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví 
České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Holešova, a to pozemků p. č. 2600/37, ostatní plocha, p. č. 
2654/4, ostatní plocha, p. č. 3549/4, ostatní plocha, a p. č. 3549/6, ostatní 
plocha, vše k. ú. Holešov.  

2. zrušení usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 113/2008 ze dne 
22.09.2008, týkající se prodeje části městského pozemku p. č. 2/15, ostatní 
plocha, o výměře cca 6 m2, k. ú. Všetuly, Stavebnímu bytovému druţstvu 
NOVOSADY, Holešov, za kupní cenu 120 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. 

3. zrušení části usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 43/2009 ze dne 
20.04.2009, týkající se nabytí majetku formou daru od jednotlivých vlastníků,    
k. ú. Dobrotice, z důvodu opravy komunikace, a to pozemků p. č. 903/7, p. č. 
1809/29, p. č. 1809/34 a p. č. 10/8, vše k. ú. Dobrotice.     

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl 



starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová, jako předsedkyně Kontrolního výboru, 
podpořila tento materiál, který reaguje na zápis z provedených kontrol. 
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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

12. 60/6/ZM/2016 Prodej části městského pozemku p. č. 375/1, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 375/1, orná půda, o výměře cca 92 m2, k. ú. 
Všetuly, Luboši Černému, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace. Poskytl je místostarosta 
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: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

13. 61/6/ZM/2016 Prodej části městského pozemku p. č. 208/16, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 208/16, ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, 
k. ú. Holešov, Ing. Stanislavu Zbrankovi a Aleně Zbrankové, za kupní cenu 1.001 
Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace. Poskytl je místostarosta 
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: 14 Proti: 4 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

14. 62/6/ZM/2016 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. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko a navrhl, aby byl materiál staţen     
z jednání. 
Starosta města vyzval přítomného právníka města Mgr. Aleše Kříţana k poskytnutí 
právního výkladu k této problematice v souvislosti s přijetím usnesení v případě 
nesouhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. 
PaedDr. Zdeněk Janalík poţadoval doplňující informace k tomuto právnímu 
výkladu. Poskytl je právník města a starosta města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas s názorem starosty města týkající se 
havarijního stavu nemovitostí města na nám. Dr. E. Beneše a v této souvislosti       
s podporou prodeje budovy čp.11. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh na prodej, pokud  se majitel bude        
o objekt starat a bude vypadat důstojně a zároveň poţadovala informaci, zda bude 
uveden do pořádku neutěšený stav okolí objektů na ul. Pivovarská. Kladně se 
vyjádřil starosta města a přítomný majitel budovy čp. 64. 
O protinávrhu Ing. Pavla Karhana bylo hlasováno takto: 5 pro, 13 proti, 4 se zdrţeli. 
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 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 5 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 



15. 63/6/ZM/2016 Podání žádosti o bezúplatné nabytí id. 1/4 pozemků, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  
  

1. podání žádosti o bezúplatné nabytí id. 1/4 pozemku p. č. 950/124, zahrada,  
o výměře 29 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 

2. podání žádosti o bezúplatné nabytí id. 1/4 pozemku p. č. 950/84, ostatní 
plocha, o výměře 426 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. podat žádost o bezúplatné nabytí pozemků. 

Termín: 31.10.2016 

 
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: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

16. 64/6/ZM/2016 Podání žádosti o bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 208/44, 
k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 208/44, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 51 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. podat žádost o bezúplatné nabytí pozemku. 

Termín: 31.10.2016 

 
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: 1 
Usnesení: Přijato 

 

17. 65/6/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, p. č. 705/1 a 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: 31.10.2016 

 
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: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

18. 66/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 705/96,    
k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 705/96, ostatní plocha,        
o výměře 20 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: 31.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
MVDr. Zbyněk Miklík poţadoval doplňující informace týkající se nájemní smlouvy. 
Poskytl je místostarosta města. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, zda je nájemné vyměřováno zpětně. Negativně se 
vyjádřil starosta města. 
MVDr. Zbyněk Miklík se dotazoval, zda je technicky moţné tři roky 
zpětně pronájem vymáhat. Starosta města přislíbil tuto moţnost prověřit. 
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: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

19. 67/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2835/1       
a  p. č. 2835/4, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí, p. č. 



2835/1, ostatní plocha, o výměře 455 m2,  a p. č. 2835/4, ostatní plocha, o výměře 
76 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: 31.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace v souvislosti s kupní cenou. 
Poskytl je místostarosta 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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

20. 68/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376, 
k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376, ostatní plocha,      
o výměře cca 260 m2, k. ú. Ţopy, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.10.2016 

 
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: 0 
Usnesení: Přijato 

 

21. 69/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376, 
k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376, ostatní plocha,  
o výměře cca 260 m2, k. ú. Ţopy, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 



Termín: 31.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila nedoporučující stanovisko Útvaru 
územního plánování v souvislosti se svodnicí vody z lesa, která se na pozemku 
nachází. 
MUDr. Ivan Manďák poţadoval doplňující informace týkající se kupní ceny. Poskytl 
je místostarosta 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: 14 Proti: 2 Zdrţelo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. 70/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 188/1         
a p. č. 188/3, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 188/1, orná půda, o výměře 
116 m2,  a p. č. 188/3, orná půda, o výměře 335 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného 
a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh materiál odloţit a projednat jej aţ po prověření, proč 
prodej pozemků nebyl uskutečněn při projednávání ţádosti o prodej v minulosti. 
MVDr. Zbyněk Miklík se vyjádřil negativně k výši ceny a podal návrh na její 
navýšení na 400 Kč. S navrţeným navýšením prodejní ceny členové zastupitelstva 
vyjádřili souhlas. 
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: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

23. 71/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 394/1 
a p. č. 571/2, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 394/1, ostatní plocha,    
a p. č. 571/2, ostatní plocha, o celkové výměře cca 6 m2, vše k. ú. Holešov, dle 
předloţeného návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 



Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města. 
Oldřich Rektořík se vyjádřil pouze pro prodej pozemku pod domem. 
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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

24. 72/6/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 658/3         
a p. č. 658/4, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 658/3, ostatní plocha,            
o výměře 18 m2 a p. č. 658/4, ostatní plocha, o výměře 5 m2, vše k. ú. Všetuly, dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.10.2016 

 
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: 15 Proti: 3 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

25.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Pavel Karhan poţadoval informace v souvislosti s Parkurovými závody "O 
pohár města", které se uskutečnily 03.09.2016 v zámecké zahradě a k výsledku 
výběrového řízení na dodavatele tisku Holešovska. Informace poskytl starosta 
města  a místostarosta Ing. Radek Doleţel. Dále ve spolupráci s MVDr. Zbyňkem 
Miklíkem prezentoval stav zámecké zahrady včetně zaplevelených pozemků 
města. Členům zastupitelstva města byla předloţena pomocí dataprojektoru 
fotodokumentace o kácení dřevin ve městě, ze které je zřejmé, ţe správce poráţí a 
likviduje stromy, kde není jistota, ţe jejich vykácení bylo nutné. Z dokumentace 
naopak vyplývá, ţe jsou ponechávány stromy suché a nebezpečné stromy 
nebezpečné. 
Závěrem podal následující návrhy na usnesení: 
1) Zastupitelstvo města Holešova poţaduje 
předloţit náklady spojené s poškozením městského majetku, vjezd na cyklostezku, 
poškození lampy a sloupu veřejného osvětlení. 
2) Zastupitelstvo města Holešova pověřuje 
tajemníka městského úřadu, aby předloţil v termínu do 05.0.2016. přehled 
vykácených stromů na území města včetně zámecké zahrady za rok 2015 a 2016. 
K tomuto přehledu pak doloţil povolení odboru ŢP a přehled hospodaření s dřevní 



hmotou, náklady a výnosy. 
3) Zastupitelstvo města Holešova pověřuje 
tajemníka městského úřadu, aby předloţil materiály, jakým způsobem odbor ŢP 
bojuje proti zapleveleným pozemkům na území města - pozemek určený k 
výstavbě RD Nad sadovou, pozemek při vjezdu na parkoviště za restaurací Kanada 
na Zlínské ulici a pozemek za Lukem. Co konkrétně v těchto záleţitostech učinil. 
Členové zastupitelstva města byli seznámeni s nezákonným postupem                   
a rozhodnutím Městského úřadu Holešov, Odboru výstavby, rozvoje a ţivotního 
prostředí čj. HOL - 11398/2016/ŢP/PP ze dne 17.05.2016. 
4) Zastupitelstvo města Holešova konstatovalo, 
ţe údrţba zeleně ve městě včetně zámeckého parku má sestupnou tendenci           
a pověřilo tajemníka města, aby provedl potřebná opatření vedoucí k nápravě stavu 
včetně personálních. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k takto "na stůl" předloţeným 
návrhům na usnesení. 
K uvedeným podnětům se vyjádřil starosta města a přítomný vedoucí Odboru 
VRŢP Ing. Tomáš Nedbal. 
O výše uvedených doplňujících návrzích na usnesení bylo hlasováno takto: 4 pro, 2 
proti, 11 se zdrţelo a 5 nehlasovalo. Návrhy nebyly schváleny. 
Dále Ing. Pavel Karhan hovořil o dopravní situaci v lokalitě křiţovatky ul. Havlíčkova 
a Národních bojovníků a změně územního plánu a přednesl návrhy na usnesení: 
1) Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
radě města, aby zajistila úpravu dopravního značení křiţovatky Havlíčkova              
a Národních bojovníků tak, aby se křiţovatka stala bezpečnější.  
2) Zastupitelstvo města Holešova pověřilo radu města: 
1. aby byly zahájeny práce na změně územního plánu, která vyřeší problematický 
pozemek vedle společnosti Luko na ul. Grohova. 
2. informovalo příští ZM o plnění bodu IV 02.01. s termínem do 30.06.2016. 
K návrhu úpravy dopravního značení se negativně vyjádřil Mgr. Jan Koláček. K 
návrhu změny územního plánu se vyjádřil a poskytl doplňující informace Ing. Radek 
Doleţel a vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáš Nedbal. 
O výše uvedených doplňujících návrzích na usnesení bylo hlasováno takto: 5 pro, 4 
proti, 8 se zdrţelo a 5 nehlasovalo. Návrhy nebyly schváleny. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval informace v souvislosti s 
termínem výstavby dopravního terminálu na autobusovém nádraţí a upozornil na 
potřebu zvolení nového předsedy dozorčí rady  Technických sluţeb Holešov. 
Vyjádřil se místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař a starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, v jakém stavu je soudní řízení se spolkem 
Sušil a poţádala, aby byla zveřejněna informace na webových stránkách města, ţe 
redakční rada Holešovska působí jako komise rady města a podala podnět na 
dodrţování povolené velikosti neplacené předvolební inzerce politických stran a 
hnutí v Holešovsku. Závěrem kladně zhodnotila divadelní přehlídku, která se 
uskutečnila na zámku u příleţitosti 70. výročí zaloţení Divadla 6. května. 
Poţadované informace týkající se soudního řízení poskytl Mgr. Jiří Mikulenka. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda je znám viník, který poničil lampu 
veřejného osvětlení v ul. Grohova. Zároveň upozornila, ţe ve ´městě nebyl vylepen 
plakát s informaci o dnešním zasedání a dotazovala se, jakým způsobem bude 
řešena změna značení přechodů pro chodce na ul. Palackého. Reagoval starosta 
města. 
Zdeněk Hlobil poskytl informaci týkající se pozemkové úpravy v Dobroticích. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 



26.  Diskuse občanů města  

Občané města moţnosti diskuse nevyuţili. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

27.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Svatava Ságnerová ověřila zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesla. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

28.  Závěr  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

 

  

V Holešově 23.09.2016 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města  
 
 
 
 
        
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. Ing. Martin Koplík v. r. 
             ověřovatelka           ověřovatel 
 

 


