
Z Á P I S   

ze 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 11.10.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

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

Omluveni :  Jiř í  Konečný  
MUDr.  Ivan Manďák  
Bc.  Jakub Šneidr  
Ing .  Ludvík  Urban  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr .  Rudolf  Seifer t  

Ověřovate lé:  Zdeněk Hlobi l  
Mgr.  Ondřej  Machálek  

Návrhová 
komise:  

PaedDr.  Zdeněk Janal ík  
Mgr.  Jan Koláček  
Ing .  Jaromír  Tomšů  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 7. 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 17 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Byli omluveni 
Jiří Konečný, Bc. Jakub Šneidr, MUDr. Ivan Manďák a Ing. Ludvík Urban. Mgr. Jiří 
Mikulenka a MUDr. Lenka Dúbravčíková  byli omluveni ze začátku jednání. 
Zároveň 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 
7. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Mgr. Ondřeje Machálka a Zdeňka 
Hlobila. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: PaedDr. 
Zdeněk Janalík, Mgr. Jan Koláček a Ing. Jaromír Tomšů. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, 
dal pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Žádost Charity Holešov o převedení objektu čp. 97 na nám. Svobody a 
prezentace nové služby  

Starosta města předal slovo přítomnému řediteli Charity Holešov Mgr. Milanu 
Jelínkovi a vedoucímu nízkoprahového klubu Coolna a sociálnímu pracovníkovi Bc. 
Zdeňku Štokmanovi, kteří seznámili členy zastupitelstva města s prací 
nízkoprahového klubu Coolna v souvislosti s jejich ţádostí o dlouhodobou výpůjčku 
- převedení objektu čp. 97 na nám. Svobody v Holešově (bývalého sídla Charity 
Holešov) a záměrem jeho vyuţití s tím, ţe budou financovat údrţbu objektu. 
Zhodnocení činnosti nízkoprahového klubu, který by do něj chtěli umístit z 
kapacitně nedostačujících prostor ve Středisku volného času TYMY, je obsaţeno v 
příloze zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace týkající se počtu 
dětí, které klub navštěvují a financování rekonstrukce objektu. Poskytl je            
Mgr. Jelínek a Bc. Štokman. 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila názor, ţe v souvislosti se začleňováním dětí 
není rozhodnutí odejít ze sídla TYMY nejlepším řešením. Reagoval Bc. Štokman     
a Mgr. Jelínek. 
PaedDr. Zdeněk Janalík tento názor podpořil a zároveň poţadoval stanovisko 
Charity k energetické náročnosti objektu čp. 97, na kterou v minulosti poskytovalo 



město finanční výpomoc a kvůli které  tuto budovu také opouštěli. Vyjádřil se ředitel 
Mgr. Milan Jelínek. 
PaedDr. Zdeněk Janalík upozornil, ţe v případě ţádosti o odkoupení objektu je 
třeba, aby byl předloţen finanční návrh. 
Pavel Svoboda vyslovil názor, ţe k tomuto jednání měla mít Charita jiţ k dispozici 
studii včetně plánu finančních investic a poţadoval doplňující informace k počtu 
zaměstnanců klubu. Poskytl je Bc. Štokman. 
Závěrem starosta města tuto problematiku shrnul s tím, ţe moţnost výpůjčky nebo 
prodeje předmětného objektu čp. 97 projedná rada města na své schůzi na základě 
Charitou předloţených podkladů. 
   

 Předkladatel: Mgr. Milan Jelínek, ředitel 
Charity Holešov 

 

 

5.  Představení záměru společnosti Kaufland a nabídka spolupráce  

Starosta města předal slovo přítomnému zástupci společnosti Kaufland Janu 
Grünerovi, který pomocí dataprojektoru přítomným členům zastupitelstva města 
představil záměr společnosti vybudovat v Holešově supermarket a zároveň hovořil 
o moţné spolupráci s městem. 
Ing. Pavel Karhan se negativně vyjádřil k výběru lokality. Supermarket by měl být 
dle názoru velké většiny občanů města vybudován na jiném místě, kde to město 
více potřebuje. 
Starosta města v této souvislosti informoval, ţe lokalita je jiţ nyní značně dopravně 
přetíţená, coţ vidí jako hlavní problém. Reagoval zástupce společnosti s tím, ţe 
nabízejí finanční spoluúčast na vybudování dopravního napojení.  
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informaci, zda společnost zvaţovala        
i jinou lokalitu ve městě. Negativně odpověděl Jan Grüner. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala informaci o výši finančních investic 
potřebných na vybudování kruhové křiţovatky u gymnázia. Odpověděl starosta 
města s tím, ţe křiţovatku je nutno v tomto místě vybudovat bez ohledu na 
výstavbu supermarketu. 
   

 Předkladatel: Jan Grüner, ved. oblasti 
expanze, Kaufland 

 

 

6. 73/7/ZM/2016 Modernizace informačních a komunikačních technologií v 
Holešově  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. financování spoluúčasti projektu "Modernizace informačních a komunikačních 
technologií v Holešově" z rozpočtu města a 

2. podání žádosti o dotaci na tento projekt v rámci výzvy č. 28 dle předloţeného 
návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Vavrysové 

1.1. předloţit k podpisu smlouvu s nejvýhodnějším uchazečem a 

Termín: 31.10.2016 

1.2. zajistit podání žádosti o dotaci.  

 
 



Termín: 30.11.2016 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. zajistit uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města. 

Termín: 31.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Další informace poskytl přítomný vedoucí finančního 
odboru Ing. Dušan Leško. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala  doplňující informace týkající se 
modernizace IT. Poskytl je Ing. Dušan Leško. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil kladné stanovisko, avšak konstatoval, ţe navrhované 
ceny zúčastněných společností jsou přehnaně vysoké v souvislosti s vypsaným 
dotačním titulem. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn         
o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Bc. Veronika Vavrysová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7. 74/7/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 394/1 
a p. č. 571/2, k. ú. Holešov - přerušená zpráva ze ZM 19.09.2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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. 
 
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: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

8. 75/7/ZM/2016 Bezpečnost chodců na přechodech na ul. Palackého v Holešově  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
radu města vypsáním soutěţe na vypracování projektové dokumentace k řešení 
dopravní situace v Holešově na ul. Palackého v lokalitě od ČSOB aţ po křiţovatku 
u Gymnázia L. Jaroše. 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Tomáši Nedbalovi 

1.1. předložit materiál k projednání na schůzi rady města. 

Termín: 26.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a vyzval místostarostu města Ing. Radka Doleţela, aby 
poskytl doplňující komentář. 
Ing. Pavel Karhan kladně zhodnotil  řešení problematiky nebezpečných přechodů 
na ul. Palackého. Dle jeho názoru problém nebezpečných přechodů je v tom, ţe 
neodpovídají normě. Je potřeba je zkrátit a zpřehlednit. Přepracovaný návrh        
Ing. Alstera řeší přemístění přechodu před poštu, a tím vlastně celou dopravní 
situaci dle jeho názoru komplikuje a je nezbytné ukončit finančně náročnou 
provizorní úpravu i ve vztahu k zimnímu provozu a údrţbě. Reagoval Ing. Radek 
Doleţel. 
Mgr. Jan Koláček zdůraznil, ţe je nutné uvedenou problematiku řešit v první řadě   
z důvodu bezpečnosti občanů a vyslovil názor, ţe dopravní situaci v ul. Nerudova 
komplikuje provoz zahrádky u restaurace TACL a bylo by konstruktivní nájemní 
smlouvu zrušit. Starosta města přislíbil prověřit moţnost řešení. 
PaedDr. Zdeněk Janalík podal návrh upravit projekt dle poţadavků nebo vyhlásit 
soutěţ o nový projekt, který bude poţadavky zohledňovat a vyjádřil se pro zrušení 
současného provizorního řešení. Reagoval Ing. Radek Doleţel a tento názor 
podpořil s tím, aby byly osloveny společnosti, které nepůsobí v Holešově a nejsou 
nijak ovlivněny. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe navrhl ponechat provizorní 
řešení přechodů do doby, neţ bude hotový projekt a potom je řešit jiţ definitivně. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh Ing. Pavla Karhana, který předloţil 
na jednání Výboru strategického rozvoje, a zrušení provozu zahrádky u restaurace 
TACL. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková negativně zhodnotila současné provizorní řešení 
přechodů a poţadovala vyjádření k moţnosti řízení dopravy v této lokalitě 
světelnou signalizací. Reagoval starosta města. 
Mgr. Jan Koláček poţadoval, aby Ing. Pavel Karhan seznámil členy zastupitelstva 
města s návrhem, který předloţil Výboru strategického rozvoje. Podle názoru 
starosty města a PaedDr. Zdeňka Janalíka by měl být s tímto návrhem seznámen 
tvůrce projektu. Tento názor podpořil Ing. Pavel Karhan. 
Pavel Svoboda se vyjádřil pro zrušení provizorního umístění přechodů, pro 
vybudování kruhového objezdu v této lokalitě a pro vyhlášení soutěţe o nový 
projekt. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn         
o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Ing. Tomáš Nedbal 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 76/7/ZM/2016 Oprava a provoz krytého bazénu a koupaliště od roku 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
radu města vypsáním soutěţe na architektonické a projekční řešení generální 
opravy krytého bazénu a přilehlých prostor budovy SPORT CENTRA na ul. 
Tovární v Holešově. 
 
 



 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Tomáši Nedbalovi 

1.1. předložit materiál k projednání na schůzi rady města. 

Termín: 26.10.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe dle jeho názoru je třeba objekt 
rekonstruovat etapově. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí finančního 
odboru Ing. Dušan Leško. Závěrem vyzval starosta města přítomného Ing. arch. 
Josefa Mrázka, který přítomné seznámil se svým návrhem studie rekonstrukce 
objektu SPORT CENTRA pomocí dataprojektoru. 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila podporu modernizaci budovy, ale generální 
opravu nepodpoří. Poţadovala doplňující informace k uskutečněnému výběrovému 
řízení a předloţenému návrhu studie. Poskytl je starosta města a architekt Mrázek 
s tím, ţe je třeba se rozhodnout, jakým směrem jít. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil pro zrušení výběrového řízení, prodlouţení nájemní 
smlouvy Tomáši Svobodovi a ke střízlivější variantě rekonstrukce areálu. 
PaedDr. Zdeněk Janalík se vyjádřil pro variantu projektu komplexní rekonstrukce 
vedoucí ke zkvalitnění stávajících moţností, ale po etapách a za provozu, coţ by 
projekt měl řešit a zohledňovat. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh na zrušení výběrového řízení                
a vypsání nového nebo svěření provozování SPORT CENTRA společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o. 
Mgr. Jan Koláček poţadoval informaci, zda by současný nájemce Tomáš Svoboda 
mohl doplnit zadávací podmínky výběrového řízení a účastnit se dále této soutěţe 
a také zda soutěţ můţe být zrušena a zda je moţné prodlouţit smlouvu panu 
Svobodovi. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe s jednalo o poptávkové řízení, 
zadávací podmínky nelze dodatečně doplňovat a prodlouţení nájemní smlouvy je 
moţné, ale pouze po určitou dobu. 
Dle informace Ing. Dušana Leška bylo vyhlášeno poptávkové řízení podle zákona   
o obcích, lze ho zrušit a je nutno vyhlásit výběrové řízení na pronájem bazénu. 
Mgr. Jana Slovenčíková podpořila návrh PaedDr. Zdeňka Janalíka. 
Z přítomných občanů vystoupil pan Zicháček, který poţadoval doplňující informace 
týkající se předloţené studie a podpořil jednodušší variantu rekonstrukce. 
Informace poskytl přítomný architekt Mrázek, starosta města a Ing. Dušan Leško. 
Závěrem vyzval starosta města přítomného ředitele Tepelného hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., Zdeňka Chudárka, správce majetku města, aby se vyjádřil k 
současnému stavu objektu a z jeho pohledu nutným rekonstrukcím pro příští rok. 
Zároveň upozornil, ţe je nutné v případě prodlouţení smlouvy o nájmu se 
současným nájemcem stanovit, za jakých bude podmínek. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková se vyjádřila pro prodlouţení nájemní smlouvy s panem 
Svobodou, dokud nebude vše jasno. 
Zdeněk Hlobil se dotazoval, zda by projektovou dokumentaci byli schopni zhotovit 
zaměstnanci městského úřadu. Negativně se vyjádřil přítomný vedoucí oddělení 
ISÚ Ing. Stanislav Julíček. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil pro prodlouţení smlouvy se stávajícím nájemcem. 
K ceně projektové dokumentace se vyjádřil starosta města. 
Pavel Svoboda podpořil prodlouţení nájemní smlouvy s panem Svobodou, navrhl 
zrušit poptávkové řízení, vypsat soutěţ na architektonické řešení generální opravy 
objektu SPORT CENTRUM a pokud oprava bude probíhat etapově, vţdy se 
průběţně domlouvat, aby byl zachován provoz a sluţby co nejméně omezeny. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se vyjádřila pro prodlouţení smlouvy na určitou dobu 



a aţ bude zpracován projekt, vypsat výběrové řízení na pronájem objektu. 
Přítomný Tomáš Svoboda se vyjádřil, ţe má i nadále o provozování areálu zájem. 
MVDr. Zbyněk Miklík podpořil prodlouţení smlouvy se stávajícím provozovatele na 
delší dobu. 
Zdeněk Hlobil navrhl, aby bylo rozhodnuto o dalším provozování bazénu. Reagoval 
starosta města s tím, ţe rada města předloţí návrh řešení zastupitelstvu města na 
příštím zasedání. 
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: 15 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 4 
Usnesení: Přijato 

 

10.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Pavel Karhan poţadoval informace týkající se řešení problematiky úklidu 
pronajatého pozemku Ing. Radkem Doleţelem. Negativně se vyjádřil k tomu, ţe 
nejsou podporováni podnikatelé působící v Holešově při výběrových řízeních a k 
účinnosti kamerového systému města v souvislosti s předvolební kampaní. 
Informace poskytl starosta města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík podal návrh na uzavření problematiky provizorního řešení 
přechodů na ul. Palackého. Orientačním hlasováním se členové zastupitelstva 
města vyjádřili souhlasně pro jeho odstranění. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informace týkající se poškozené lampy v 
ul. Grohova. Poskytl je přítomný vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav Julíček. Dále 
poţadovala informace k problematice změny dopravního značení v souvislosti        
s parkováním vozidel ve Smetanových sadech. Poskytl je přítomný velitel městské 
policie Eduard Dlhopolček s tím, ţe občané byli dostatečně o této změně 
informováni a od 15.10.2016 budou porušování pokutovat. Závěrem poţádala        
o odstranění výmolu v komunikaci těsně u chodníku podél budovy městského 
úřadu směrem do Smetanových sadů, který je po dešti plný vody. Reagoval 
starosta města s tím, ţe pracovníkům Odboru ISÚ bylo uloţeno výmoly na 
komunikacích města zmapovat tak, aby je pracovníci společnosti Technické sluţby 
Holešov,                   s. r. o., mohli opravit ještě před zimním období. 
Ing. Jaromír Tomšů vyslovil dotaz týkající se soudního sporu v záleţitosti kina Svět. 
Vyjádřil se Mgr. Jiří Mikulenka s tím, ţe soudní jednání bylo odročeno na konec 
listopadu. Dále podal návrh, aby byli občané řádně informováni o tom, ţe od 
01.09.2016 je nově zpoplatněn v odpadovém centru odběr stavební suti  jiţ 
od prvního kilogramu. Souhlasně se vyjádřil Libor Liška, jednatel TS Holešov. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková tlumočila ţádost občanky ţijící na ul. Krátká                 
o vybudování komunikace pro pěší vedoucí na ul. Palackou v této lokalitě. Vyjádřil 
se starosta města s tím, ţe se o této problematice jedná, komplikuje ji ale v těchto 
místech rostoucí kaštanová alej a to, ţe se jedná o státní komunikaci II. třídy. 
Dodal, ţe takových problematických lokalit je ve městě víc, ale budou se muset 
řešit. 
Zdeněk Hlobil tlumočil ţádost občanů o prodlouţení provozní doby v odpadovém 
centru v sobotu do 17 hod. Přítomný jednatel společnosti TS Holešov přislíbil tuto 
moţnost prověřit s tím, ţe podá zprávu na příštím zasedání zastupitelstva města.  
MVDr. Zbyněk Miklík upozornil na černou skládku v neudrţované části ulice 
Rymická ve Všetulích v prostoru kolem opravené kapličky a tlumočil ţádost občanů 
o řešení problematiky lip v ul. 6. května. Prověření přislíbil starosta města               
a závěrem informoval, ţe byla členům zastupitelstva města předloţena zpráva       
o historii vymezení plochy veřejného prostranství PV 95 v Územním plánu Holešov 



v souvislosti se schválením předkupního práva od společnosti LUKO, dále návrh 
kruhové křiţovatky u gymnázia a návrh řešení dřevěného objektu Mateřské školy 
Sluníčko Holešov v ul. Havlíčkova, který je v havarijním stavu.   

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

11.  Diskuse občanů města  

Občané města moţnosti diskuse nevyužili. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

12.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise Mgr. Jan Koláček ověřil zapisovatelkou předložený 
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k 
němu neměli žádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

13.  Závěr  

Ve 20:15 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

V Holešově 15.10.2016 
 

  

 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
       starosta města  
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Machálek v. r.                                          Zdeněk Hlobil v. r.  
             ověřovatel               ověřovatel 
 

 


