
Z Á P I S   

z 8. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 14.11.2016 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

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

Omluveni :  Ing .  Jaromír  Tomšů  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr .  Rudolf  Seifer t  

Ověřovate lé:  MUDr.  Lenka Dúbravč íková  
Ing .  Mar t in  Kopl ík  

Návrhová 
komise:  

Ludmi la Hřeben Štaudnerová  
Oldř ich Rektoř ík  
Mgr.  Jana Slovenčíková  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 



Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Informoval         
o rezignaci Mgr. Jana Koláčka z 10.11.2016 na mandát člena Zastupitelstva města 
Holešova. Ze zákona tímto dnem přestává být členem zastupitelstva a dnem 
následujícím se novým členem zastupitelstva města stává náhradník ze stejné 
kandidátky. Z důvodu rezignace na postavení náhradníka na kandidátce v 
komunálních volbách Tomáše Ţelezného, Dušana Miklíka, Ivany Zicháčkové, Ing. 
Erika Poličenského a JUDr. Jindřich Pruše z 10.11.2016 se dalším náhradníkem v 
pořadí za hnutí ANO stává Mgr. Milan Fritz, bytem Holešov, který "Osvědčení         
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Holešova" obdrţel dne 
14.11.2016. Starosta města přečetl slib, Mgr. Milan Fritz jej sloţil zákonem 
předepsanou formou a zazněla hymna. Dále konstatoval, ţe je přítomno 22 členů   
a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Upozornil, ţe jednání zastupitelstva 
města je nahráváno s tím, ţe záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit proti pozvánce o zprávu 
týkající se schválení termínů jednání ZM v I. pol. 2017 a volbu nového člena rady 
města v souvislostí s rezignací Jiřího Konečného na tuto funkci. Zároveň vyzval 
členy zastupitelstva města k podání návrhů na další případné doplnění. Žádné 
návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, proto dal pokyn o programu 8. 
zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2.  Připomínky k zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení ze 6. a 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 19.09. a 31.10.2016, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, 
seznámil přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. 
Mgr. Svatava Ságnerová a Ing. Pavel Karhan poţadovali doplňující informace v 
souvislosti s rekonstrukcí a dalším uţívání krytého bazénu. Reagoval starosta 
města s tím, ţe jednání zatím probíhají.  
Po ukončení diskuse členové zastupitelstva města vzali na vědomí plnění 
usnesení z uvedených zasedání.  

 

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 MUDr. Lenku 
Dúbravčíkovou. 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: Oldřich 
Rektořík, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Mgr. Jana Slovenčíková. 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 + mimořádné zasedání zastupitelstva města 
11.10. 

 příprava a projednávání rozpočtu na rok 2017 s vedoucími odborů, 
příspěvkovými a obchodními organizacemi města 

 jednání výborů, komisí + kontrolní dny na stavbách 
 jednání dozorčích rad, redakční rady Holešovska, školských rad 1., 2. a 3. 

ZŠ, jednání bytové komise apod. 
 výběrová řízení a uvedení do funkcí ředitele TS L. Lišky a ředitelky CpS Ing. 

J. Šťastnou 
 příprava projektu a řešení budoucnosti krytého bazénu (oprava, správa         

a pronájem), 
 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                     
a zahradníkem zámecké zahrady 

 příprava a realizace investičních akcí města a jejich financování v rámci 
projektů - VO, chodníky, MŠ Havlíčkova a Tučapy, sídliště Novosady, 
stadion Míru, rekonstrukce ul. 6. května, terminál (autobusové nádraţí), 
zámek, obnova památek aj. 

 pravidelné zajišťování svateb a vítání občánků, účast na dalších 
společenských akcích atd. 

 zasedání mikroregionu Holešovsko a příprava projektů v rámci MAP ve 
školství 

 příprava nové "plesové sezóny", novoročního koncertu, reprezentačního 
plesu města - jednání "plesového výboru" 

 setkání a jednání se zástupci SDH a JSDH Holešov, se zástupci spolků        
a organizací 

 setkání s občany, starosty regionu, pracovníky města - různá jednání, řešení 
problémů, účast při výročích nebo i na pohřbech apod.  

Další důležitá jednání: 
20.09. - schůzka s řediteli škol a dalších příspěvkových organizací - 
koordinace a spolupráce 
21.09. - kontrolní den a předání kruhové křiţovatky na ul. 6. května, 
21.09. - setkání se zástupci dětského parlamentu ((+ 25.10.) a 10.10. noví 
stáţisté v SVČ) a  jednání s předsedy OV města - rozpočet a další období 
22.09. - Luhačovice - mezinárodní dopravní konference 
23.09. - návštěva partnerského města Povaţská Bystrica 
04.10. - setkání s představiteli Zlínského kraje a návštěva prezidenta 
republiky ve ZK 
04.09. - jednání s ředitelkou MŠ Havlíčkova - stav areálu 
05.09. - setkání s vedením 3. ZŠ a prohlídka prostor (provoz, potřeby, 



opravy) 
07.,08.10. - volby do zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu PČR (2. kolo 
14. a 15. 10.) 
12.10. - rada Charity 
13.10.- "Dopravní snídaně s BESIPEM" Zlín 
13.10. - jednání se zástupci petičního výboru za znovuotevření obchodu       
s potravinami v Ţopech 
14.10. - jednání se zástupci petičního výboru na ochranu zámecké zahrady 
18.10. - setkání mikroregionu Holešovsko 
19.10. - setkání se starosty Martinic, Přílep, Horního Lapače, Fryštáku         
a Chvalčova k propojení této oblasti cyklostezkami či cyklotrasami 
25.10. - jednání se zástupci NPÚ ohledně opravy nám. Sv. Anny a masných 
krámů + 10.11. 
27.10. - kladení věnců - pomník T. G. Masaryka u Gymnázia L. Jaroše 
05.11. - návštěva druţebního města Topoľčinaky u příleţitosti 45. výročí 
vzniku partnerství mezi hasičskými sbory obou měst a potvrzení vzájemné 
spolupráce na další období 
07.10. - jednání s vedením ŘSZK - oprava ulice 6. května a její koordinace 
10.10. - jednání se zástupci města Kroměříţe - destinační management       
a cest. ruch 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení 
22.09. - koncerty festivalu Musica Holešov (P. Šporcl) + výchovné koncerty 
pro školy města (23.09.) a v 24.09. koncert sopranistky Jankové a 25.09. 
matiné + 05.11. - blues 
23.09. - připomínky 70. výročí vzniku Divadla 6. května + výstava 
24.09. - zámecký pětiboj, noční běh (01.10.) - obora a park 
28.09. - veřejná generálka maţoretek Holešov před Mistrovstvím Evropy 
v Anglii 
01.,02.10. - Dny Všetul a Všetulské hody k sv. Františkovi - jarmark              
a program (SVČ) a pouť se mší sv. a programem - sdruţení Všetuláci sobě 
01.10. - mistrovství ČR ve vzpírání - VPŠ a SPŠMV 
14.10. - tradiční výsadkové vinobraní - Klub výsadkových veteránů 
15.10. - setkání archeologů v Holešově (Nová synagoga, zámek aj.) + 
27.10. 
22.10. - Den zdraví - SVČ Holešov Všetuly 
27.10. - koncert ke Dni vzniku samostatné ČR - zámek 
03.11. - společenské setkání obyvateli CpS s programem ke "změně ve 
vedení centra" 
05.11. - posezení se seniory - OV Tučapy a OV Dobrotice 
05.11. - noční prohlídky zámku a ukončení prohlídkové sezóny 
06.11. - Hubertská mše sv. 
11.11. - setkání na náměstí Dr. Beneše a ţehnání svatomartinských vín + 
Den veteránů válek 
12.11. - výročí kostela sv. Bartoloměje v Rymicích 
 
Aktuální pozvánky: 

 15.11. - beseda o císaři Fr. Josefovi I. s p. Ul. Habsburko-Lotrinským - 
knihovna v 17 hod. 

 17.11. - státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 
 18.11. - koncert - "Jeţkovy stopy" - kino 
 19.11.  - vyhodnocení jezdecké ligy sezony 2016 Zlínského kraje - zámek 
 24.11. - "František Josef I. Známý a neznámý" - vlastivědný krouţek - 



knihovna 
 25.11. - večírek - 1. ZŠ - internát VPŠ a SPŠ MV 
 26.11.  - adventní trhy (náměstí), otevření výstavy betlémů a výstava hraček 

(sala terrena a sály zámku), ţehnání adventních věnců a adventní koncert 
Hol. kom. orchestru a Chr. sboru (kostel 15:30 hod.), rozsvěcení vánočního 
stromu města (náměstí 17:30 hod.) 

 01.12. - Adventní koncert učitelů ZUŠ - kostel (další koncerty ţáků ZUŠ - 
14., 15. a 20. 12.) 

 03.12. - tradiční blešák - zámek 
 04.12. - vánoční koncert ţáků 1. ZŠ - kino Svět 
 08.12. - setkání s podnikateli města a regionu 
 09.12. - setkání se seniory - Količín 
 10.12. - koncert se sbírkou na dětskou onkologii - kino (obec Loukov) 
 16.12. - ples tanečních - sály zámku 
 19.12. - jednání Zastupitelstva města Holešova 
 01.01.2017 - novoroční ohňostroj 

Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 

Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 77/8/ZM/2016 Souhlas s řešením úpadku Michala Hybnera, bytem Roštění  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
udělení souhlasu s řešením úpadku Michala Hybnera, IČO 66616476, 
oddlužením s tím, ţe udělení souhlasu je podmíněno uhrazením dluhu v plné výši. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. písemně oznámit ţadateli rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 30.11.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
MUDr. Ivan Manďák poţadoval doplňující informace týkající se způsobu úhrady 
dluhu. Poskytl je starosta města a  přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan 
Leško. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Hana Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 

 

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


7. 78/8/ZM/2016 Plánované žádosti o dotace  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o dotaci na tyto projekty:  

 Regenerace panelového sídliště Holešov - sídliště Novosady (MMR, 
prosinec 2016) 

 Předcházení vzniku biologicky rozloţitelných odpadů v Holešově 
(Zkvalitnění nakládání s odpady v Holešově - 2. etapa) (OPŢP, 
listopad 2016) 

 Zateplení budovy čp. 55 (IROP, listopad/prosinec 2016) 
 Rekonstrukce chodníků (IROP, výzva č. 53) 
 Výměna VO Holešov - ulice Palackého, Masarykova, Zlínská (MPO, 

únor 2017) 
 Sportoviště - Stadion Míru (MŠMT, listopad 2016) 

II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 

1. "projekt Regenerace panelového sídliště Novosady" pro rok 2017. 

2. finanční spoluúčast na projektu nejméně ve výši 30 % rozpočtových nákladů. 

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

1.1. zajistit realizaci I. bodu (RPS, Kompostéry, Zateplení č.p.55, Stadion Míru) 

Termín: 30.12.2016 
 
2. Bc. Veronice Vavrysové 

2.1. zajistit realizaci I. bodu (Rekonstrukce chodníků, Výměna VO, Stadion Míru) 

Termín: 30.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplnění finančních částek z hlediska plánování 
rozpočtu. S orientačními finančními částkami seznámil přítomný vedoucí finančního 
odboru Ing. Dušan Leško. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

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

 

8. 79/8/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ pro Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
Programu regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 



1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.11.2016 

 
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: Ing. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 80/8/ZM/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1025/12/LCD  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1025/12/LCD ze dne 27.09.2012 uzavřené       
s Českou spořitelnou, a. s., v předloţeném znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 30.11.2016 

 
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: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 81/8/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 6/2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2016 dle předloţeného                           
a doplněného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 6/206 do rozpočtu a účetních výkazů 
města. 

Termín: 30.11.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomný vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas s rozpouštěním finanční rezervy města. 
Reagoval starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila nesouhlasné stanovisko k poloţce týkající se 



vybudování WC na hřišti u 3. Základní školy Holešov a podala podnět na výměnu a 
opravu autobusových zastávek. Prověření moţnosti realizace tohoto podnětu 
přislíbil starosta 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 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 4 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 82/8/ZM/2016 Termíny jednání Zastupitelstva města Holešova v roce 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 2017 od 16 hod. takto: 
20.02., 24.04. a 26.06. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o termínech, které 
doporučila rada 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 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

12. 83/8/ZM/2016 Prodej městského pozemku p. č. 705/96, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 705/96, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. 
Všetuly, Ladislavu a Vilmě Vodičkovým, bytem Holešov, za kupní cenu 200 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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 
 
 
 

 



13. 84/8/ZM/2016 Prodej části městského pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1376, ostatní plocha, o výměře cca 260 m2, 
k. ú. Ţopy, MUDr. Zdeňku Holubovi, bytem Ostrava, za kupní cenu 200 Kč/m2 + 
náklady s tímto prodejem spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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: 2 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

14. 85/8/ZM/2016 Prodej částí městských pozemků p. č. 394/1 a p. č. 571/2, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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, Viktoru Chmelovi a Evě 
Chmelové, bytem Holešov, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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 
 
 
 

 



15. 86/8/ZM/2016 Prodej městských pozemků p. č. 658/3 a p. č. 658/4, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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, Radislavu a Miladě 
Navrátilovým, bytem Holešov, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 87/8/ZM/2016 Prodej městských pozemků p. č. 188/1 a p. č. 188/3, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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, Vlastimilu Frgalovi, bytem Holešov, za 
kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 88/8/ZM/2016 Prodej městských pozemků p. č. 2835/1 a p. č. 2835/4, k. ú. 
Holešov  
 
 



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej části městského pozemku p. č. 2835/1, ostatní plocha, k. ú. Holešov,  
- Liboru Novákovi, 
- Petru Ogurkovi,  
- Věře Křivákové,  
- Aleši Chudárkovi,  
- Tomáši a Pavle Maceškovým, 
- Vlastimilu a Ludmile Lochmanovým 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. 
Kupní cena pro jednotlivé kupující bude určena na základě geometrického 
plánu rozdělení části pozemku, který zohlední aktuální za uţívaní dle přiloţené 
situace. 

2. prodej městského pozemku p. č. 2835/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2 a části 
městského pozemku p. č. 2835/1, ostatní plocha, vše k. ú. Holešov,  
- Liboru Novákovi, 
- Petru Ogurkovi,  
- Věře Křivákové,  
- Aleši Chudárkovi,  
- Tomáši a Pavle Maceškovým, 
- Vlastimilu a Ludmile Lochmanovým 
do spoluvlastnictví za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem 
spojené. 
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.03.2017. 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: 31.03.2017 

 
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 

 

18. 89/8/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 a 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: 31.03.2017 

 
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 

 

19. 90/8/ZM/2016 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 694, k. ú. Tučapy u Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 694, vodní plocha, dle GPL č. 239-11/2014 
nový pozemek p. č. st. 194/2, zastavěná plocha, o výměře 7 m2, k. ú. Tučapy    
u Holešova, z majetku ČR - Povodí Moravy, s. p., do majetku města, za kupní 
cenu 1.600 Kč + náklady s prodejem spojené. 

2. kupní smlouvu o úplatném převodu části pozemku s Povodím Moravy, s. p., 
dle předloţeného návrhu.  
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2017 

 
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 

 

20. 91/8/ZM/2016 Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 
2961/1, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2961/1, ostatní plocha, 
o výměře 426 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 

 
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. Vzhledem k tomu, ţe nadpoloviční většina 
všech členů zastupitelstva města nevyjádřila souhlas, navrhl Ing. Pavel Karhan 
hlasovat o tomto materiálu v negativní formě. Jelikoţ nebyly k tomuto návrhu ţádné 



námitky, nechal starosta města 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. 92/8/ZM/2016 Zásady pro vyhlašování osobností města Holešova v oblasti 
sportu, kultury a dalších aktivit  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Zásady pro vyhlašování osobností města Holešova v oblasti sportu, kultury   
a dalších aktivit" dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1.  předložit dokument k podpisu. 

Termín: 30.11.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová podala návrh doplnit zásady pro vyhlášení osobností 
města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších "aktivit". Souhlasně se vyjádřil 
starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

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

 

22. 93/8/ZM/2016 Zapojení města Holešova do spolků věnujících se cestovnímu 
ruchu  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 

1. vstup města Holešova do právnické osoby zabývající se rozvojem 
cestovního ruchu Hostýnsko, z. s., a jeho následnou transformaci 
na Holešovsko-Hostýnsko, z. s. 

2. spoluzaložení zastřešující právnické osoby pro podporu cestovního 
ruchu na celém okrese Kroměříţ Kroměřížsko DM, z. s. 

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

1.1. zajistit realizaci bodu 1 a 2. 

Termín: 30.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Jana Slovenčíková poskytla upřesňující informace týkající se počtu turistických 
oblastí ve Zlínském kraji a podpořila schválení tohoto materiálu vzhledem k získání 
moţných dotačních titulů, ţádostem o certifikaci aj. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informaci, jak ovlivní vstup do 



destinačního managementu moţnost získání dotací. Poskytl ji starosta města s tím, 
ţe se jedná také o solidární krok vůči turistické oblasti Kroměříţska, jehoţ jsme 
součástí,  v souvislosti se splněním podmínek a dodrţením legislativy, kterou pro 
získání dotací poţaduje Ministerstvo pro místní rozvoj a Zlínský kraj. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

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

 

23.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Starosta města informoval o rezignaci Jiřího Konečného ze 14.11.2016 na funkci 
člena Rady města Holešova s účinností od 15. listopadu 2016 a vyzval přítomné 
členy zastupitelstva města, aby podali své návrhy na nového člena rady města. 
Místostarosta města Ing. Radek Doleţel navrhl za hnutí ANO 2011 do funkce člena 
rady města Mgr. Milana Fritze. Ţádný jiný návrh podán nebyl, proto starosta města 
přednesl návrh na usnesení. 
Závěrem informoval v souvislosti se ţádostí občanů, kteří mají zájem o bruslení ve 
městě, o moţnosti zapůjčení mobilního kluziště. Materiál týkající se jeho pořízení a 
provozování obdrţeli členové zastupitelstva před začátkem zasedání.  
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informaci týkající se lokality, do 
které by bylo kluziště umístěno, počtu personálu a zároveň podala návrh na jeho 
umístění z hlediska bezpečnosti do Americkém parku. Poţadované Informace 
poskytl starosta města. 
Zdeněk Hlobil tento návrh podpořil. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na umístění kluziště na Orelském hřišti a zároveň 
kluziště nepronajímat, ale zakoupit. 
Mgr. Svatava Ságnerová návrh lokality podpořila.  
PaedDr. Zdeněk Janalík záměr podpořil a zároveň upozornil, ţe je v současné době 
nutno se rozhodnout, zda chceme kluziště provozovat a následně potom řešit 
lokalitu v souvislosti s tím, kde to bude výhodnější a zda by do budoucna nebylo 
výhodnější uvaţovat o vybudování stálého kluziště na základě zájmu ze zkušebního 
provozu mobilního kluziště v letošním roce. 
Jiří Konečný záměr také podpořil a vyjádřil se pro koupi vzhledem k tomu, ţe 
investice do pořízení by se měla do dvou let vrátit. 
Mgr. Jana Slovenčíková podpořila návrh na zakoupení kluziště. 
Z řad občanů vystoupila na podporu zřízení mobilního kluziště Mgr. Jarmila 
Vaclachová, ředitelka Střediska volného času Holešov. 
MVDr. Zbyněk Miklík kritizoval na příkladu rekonstrukce ul. 6. května nepřipravenost 
investičních akcí. Upozornil, ţe je nutno zabezpečit opravu příjezdů po výkopových 
pracech občanům této ulice. Reagoval starosta města s tím, ţe bylo z technických 
důvodů dohodnuto provizorní řešení zásypem makadamu s tím, ţe dlaţba bude 
pokladena aţ po skončení zimního období. Zároveň vyzval k objasnění přítomného 
vedoucího oddělení ISÚ Ing. Stanislava Julíčka, který přislíbil celou situaci prověřit. 
Ing. Pavel Karhan pomocí dataprojektoru promítl členům zastupitelstva města 
scénku z filmu, kterou chtěl poukázat na zneuţívání pravomoci pracovnice ŢP v 
souvislosti s povolením kácení stromů ve městě, s hospodařením s dřevní hmotou  
a stavem zámecké zahrady. Zároveň se  dotazoval, proč nebyla zrušena přechodná 
úprava dopravního značení na ul. Palackého. Reagoval starosta města s tím, ţe se 
ztotoţňuje s vyjádřením dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, který povaţuje navrácení stavu s ohledem na zjištění bezpečnosti 
provozu za neţádoucí. Ing. Karhan kritizoval také doposud nevyřešenou 



problematiku krytého bazénu a častá mimořádná zasedání zastupitelstva města, na 
kterých nejsou řádně připraveny předkládané materiály. Upozornil na měsíc 
existující černou skládku vedle kontejneru na Plačkově, která není nijak 
kompetentními pracovníky města řešena, a na dosud neodstraněnou propagaci 
politického hnutí ANO 2011 na městských objektech. Poţadoval odpověď, 
proč nejsou zkolaudovány garáţe ve Všetulích za pálenicí, provedena oprava 
komunikace ul. Horní směrem na Přerov a proč nebyla fakturována oprava také 
lampy, vzniklá neoprávněným kácením stromů v zámecké oboře, firmě, která ho 
prováděla. Závěrem se dotazoval, proč dosud nebyla řešena problematika 
ošetřování čestných hrobů. Dotazy zodpověděl a prověření vznesených námitek 
přislíbil starosta města. 
Zdeněk Hlobil podal návrh, aby byla dána moţnost přítomnému vedoucímu Odboru 
VRŢP vyjádřit se ke kritice v souvislosti s posuzováním kůrovcového napadení 
stromů. Obvinění z toho, ţe společnost, která stromy posuzovala, nemá potřebnou 
certifikaci, vyvrátil Ing. Tomáš Nedbal a současně předal všem členům 
zastupitelstva města písemnou historii uvedeného napadení stromů v zámecké 
zahradě. 
Mgr. Svatava Ságnerová shrnula genezi problematiky dopravní situace v ul. Krátká 
a dotazovala se, jakým způsobem se tato problematika bude v rámci bezpečnosti 
občanů řešit. Vyjádřil se starosta města. Doplňující informace poskytl Ing. Tomáš 
Nedbal s tím, ţe je nutno zadat vypracování projektu. Závěrem starosta města 
přislíbil vypracování projektu a prověření moţnosti řešení. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková upozornila také na nutnost řešení nebezpečné 
dopravní situace u 3. Základní školy Holešov. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe 
přislíbil zavést pokutování za nedodrţování dopravního značení v této lokalitě. Ke 
zpřísnění pokut se negativně vyjádřil přítomný velitel městské policie. 
Mgr. Milan Fritz se vyjádřil k Ing. Pavlem Karhanem kritizované politické 
angaţovanosti hnutí Ano 2011 v souvislosti se zvolením členem rady města            
a uvedení do funkce zastupitele z pozice náhradníka za uvedené hnutí. Negativně 
se vyjádřil k řešení výkonu státní správy - stavebních řízení soukromých osob a 
ochrany ţivotního prostředí na zasedání zastupitelstva města. Reagoval starosta 
města a Ing. Pavel Karhan. 
Mgr. Ondřej Machálek tlumočil podnět občanů města týkající se vyšší frekvence 
vyváţení kontejnerů na papír, plasty a sklo. Kladně se vyjádřil starosta města          
a přítomný vedoucí Odboru VRŢP a zároveň poţadoval řešení dopravní situace na 
křiţovatce u gymnázia. Závěrem poţádal, aby na adventních trzích byl vyváţený 
počet čertů v trojici s Mikulášem a andělem. Kladně se vyjádřil starosta města.  
MVDr. Zbyněk Miklík kritizoval práci odboru ţivotního prostředí v souvislosti se 
špatným hospodařením s dřevní hmotou při kácení stromů zasaţených 
kůrovcem. Reagoval  Ing. Tomáš Nedbal s tím, ţe není záleţitostí ţivotního 
prostředí, kdy a jak kácení bude provedeno - vydává pouze rozhodnutí. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k přístupu a způsobu 
vyjadřování Ing. Pavla Karhana a dalších opozičních členů zastupitelstva města a k 
jejich vznášené kritice hraničící s napadáním. 
Zdeněk Hlobil tlumočil ţádost občanů okolních osadních výborů o poskytnutí 
informací v souvislosti s vydáním nové obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe metodika zatím nedoporučuje tuto 
vyhlášku vydávat do doby neţ se k celé problematice vyjádří příslušná ministerstva 
a poradní orgány. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

24.  Diskuse občanů města  

Občané města moţnosti diskuse nevyužili. 



 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

25.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise Oldřich Rektořík ověřil zapisovatelkou předloţený 
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k 
němu neměli žádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

26.  Závěr  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

27. 94/8/ZM/2016 Volba nového člena rady města  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rezignaci Jiřího Konečného ze 14.11.2016 na funkci člena Rady města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, novým členem  Rady města Holešova Mgr. Milana Fritze. 
  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

 

  

V Holešově 18.11.2016 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
       starosta města  
 
 
 
 
MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r. Ing. Martin Koplík v. r. 
              ověřovatelka            ověřovatel 
 


