
Z Á P I S   

z 9. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 19.12.2016 

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  
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 .  Jaromír  Tomšů  
Ing .  Ludvík  Urban  

Omluveni :  MVDr.  Zbyněk  Mik l ík  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í:  Mgr .  Rudolf  Seifer t  

Ověřovate lé:  MUDr.  Lenka Dúbravč íková  
Pavel  Svoboda  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 9. 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. MVDr. Zbyněk 
Miklík byl z účasti omluven. 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 9. 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 z 8. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 14.11.2016, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli ţádné 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 MUDr. Lenku Dúbravčíkovou a Pavla 
Svobodu. 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: Ing. Martin 
Koplík, Mgr. Ondřej Machálek a Zdeněk Hlobil. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
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 
 příprava a projednávání rozpočtu na rok 2017 
 jednání výborů a komisí + kontrolní dny na stavbách 
 jednání 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, vedením TH a TS 



 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště, 
sportoviště), MC Srdíčko a zahradníkem zámecké zahrady 

 příprava (projektové dokumentace aj.) investičních akcí města a jejich 
financování v rámci projektů (ţádosti apod.) - VO; chodníky; MŠ Havlíčkova 
a Tučapy; dům čp. 55; sídliště Novosady;  stadion Míru; rekonstrukce ul. 6. 
května; terminál (autobusové nádraţí); zámek;  obnova památek; vodovod 
Količín; masné krámy; revitalizace zámecké obory a sadů;  zateplení a 
oprava "hasičské zbrojnice" aj. 

 pravidelné zajišťování svateb a vítání občánků 
 zasedání Mikroregionu Holešovsko v Míškovicích a příprava projektů 

v rámci MAP 
 příprava "plesové sezony", novoročního ohňostroje, novoročního koncertu, 

reprezentačního plesu města, Dnů města - jednání "plesového výboru" 
 setkání a jednání se zástupci SDH a JSDH Holešov, se zástupci spolků a 

organizací atd. 
 účast na různých společenských akcích a předvánočních jarmarcích ZŠ atd. 
 setkání s občany, starosty regionu, pracovníky města - různá jednání, 

řešení problémů, účast při výročích i na pohřbech 

Další důležitá jednání: 
listopad a prosinec - inventarizační komise a inventury majetku města 
listopad a prosinec - příprava projektu a řešení budoucnosti krytého bazénu 
(oprava, správa a pronájem), vyrovnání s p. T. Svobodou za jeho uznatelné 
investice 
15.11. - jednání s vedením ŘSZK (ul. 6. května) a se zástupci HDS Mor. 
děti (Japonsko) 
16.11. - jednání s Ing. Miklíkem - pozemky u společnosti INTEA Service 
21.11. - jednání s p. Kaňou (dům čp. 11 a oprava nám. sv. Anny) 
23.11. - jednání s ředitelkou společností Eurovision J. Kubešovou - podání 
správní ţaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe 
(ÚOHS) - revitalizace ulic v Holešově 
23.11. - jednání s vedením VaK Ing. Lejsalem a Ing. Vedrou (ul. 6. května a 
nám. Sv. Anny) 
25.11. - jednání s p. T. Svobodou - Sport centrum 
29.11. - bytová komise 
29.11. - Kroměříţ - valná hromada Sdruţení cestovní ruchu Kromeříţska 
30.11. - jednání s Českými drahami - příprava rekonstrukce kolejiště a 
nádraţí v Holešově 
05.12. - Industry Servis - Ing. Karásek + p. Němec - jednání o obsazenosti 
průmyslové zóny 
07.12. - destinační management Holešovsko Hostýnsko 
08.12. - jednání se starostou Jankovic p. Darebníkem - kanalizace a 
napojení na ČOV Všetuly 
08.12. - setkání s místními podnikateli na zámku 
10.12. - valná hromada SDH Dobrotice + SDH Holešov 
12.12. - jednání s ředitelem HZS ZK Ing. Rušarem, p. Javůrkem, p. 
Manišem a velitelem JSDH Holešov p. Barotem - vytíţenost jednotky JSDH 
Holešov a vzájemná spolupráce 
13.12. - jednání s projektantem Ing. Olšou - křiţovatka "u Tacla" a část ul. 
Palackého 
13.12. - zasedání Krizového štábu a Bezpečnostní rady města Holešova 
14.12. - jednání se společností BaP Holding, a. s., Brno o pronájmu 
mobilního kluziště 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 



15.11. - slavnostní oběd + beseda  -  p. Ulrich Habsburk Lotringen 
z Rakouska 
16.11. - setkání se seniory - OV Ţopy 
18.11. - sportovní den holešovských škol 
19.11. - vyhodnocení středomoravské jezdecké ligy ("Hyjé koně Zl. kraje!") 
21.11. - předání poháru starosty - sportovní soutěţe základních škol a 
niţšího gymnázia 
24.11. - Zlín - jednání o projektu Zl. kraje "Otevřené brány", který má za cíl 
seznámit návštěvníky s historií a zajímavostmi významných sakrálních 
památek na území kraje 
24.11. - vánoční strom ve SVČ TyMy a beseda o Františku Josefovi I. 
(knihovna) 
25.11. - vernisáţ akad. malíře K. Práška - zámek 
26.11. - vánoční trhy, koncert HKO a Chr. sboru, vánoční strom v Količíně a 
města Holešova 
27.11. - vánoční stromy v Tučapech a ve Všetulích (z. s. Všetuláci sobě) a 
03.12. v Ţopech 
04.12. - vánoční koncert 1. ZŠ (Banana Vox) 
06.12. - setkání se zástupci Dětského parlamentu na městském úřadě 
06.12. - jednání se zástupci z. s. Musica Holešov (festival Musica) a 
hejtmanem J. Čunkem a křest nového CD "Pašije." F. X. Richtera od 
sdruţení Czech Ensemble Baroque - zámek 
08.12. - CpS - setkání s důchodci (klub důchodců) - a 14.12. senioři CpS 
10.12. - výroční schůze SDH Dobrotice a SDH Holešov 
12.12. - Spirituál kvintet - kino 
14.12. - ocenění "jubilejních" dárců krve 
15.12. - setkání s pracovníky MKS Holešov 
Aktuální pozvánky: 
24.-26.12. - vánoční mše sv. - kostel 
25.12. - koncert holešovského komor. orchestru a Chrám. sboru - vánoční 
mše J. J. Ryby - kostel 
26.12. - vánoční koncert holešovského dětského sboru Moravské děti - 
kostel 
Rok 2017 

01.01.- novoroční ohňostroj - zámecká zahrada (17 h.) 
08.01.- novoroční koncert města Holešova (Hol. komor. orchestr) - zámek sál (17 
h.) 
14.01. - reprezentační ples města Holešova - zámek 
20.01.- ples TYMY - společenský sál 
21.01. - maškarní karneval "Za zvířaty kolem světa" - tělocvična TYMY 
21.01. - ples Gymnázia Ladislava Jaroše - zámek 
22.01. - koncert festivalu Musica Hol. - houslistka Ester Yoo a Czech Virtuosi - 
zámek 
24.01. - varhanní koncert L. Šuranského (ZUŠ) - kostel 
28.01. - ples Římskokatolické farnosti Holešov - zámek 
04.02. - ples z. s. Castellum Holešov a CK Bohemia tour a partnerů - zámek 
10.02.  - hasičský ples - SDH Holešov - hasičský dům Bořenovská 
10.02.  - společenský večer 3. Základní školy Holešov - 3. ZŠ 
11.02. -  myslivecký ples (mysl. sdruţení H.R. Přílepy) - zámek 
25. a 26.02. - vodění medvěda (ostatky) - tradiční masopustní veselí - Holešov a 
region 
25.02. "Rohálovská desítka" - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 

http://www.holesov.cz/
http://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. 95/9/ZM/2016 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova a 
členům osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a členům 
osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2016 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit výši schválených odměn mzdové účetní. 

Termín: 29.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová kladně zhodnotila, ţe odměny byly schváleny tak, jak 
byly navrţeny. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

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

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

 

7. 96/9/ZM/2016 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 7/2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 7/2016 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 7/2016 do rozpočtu a účetních výkazů 
města. 

Termín: 31.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně změnou rozpočtu provedl přítomné vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 

Ing. Pavel Karhan se negativně vyjádřil k výši částky z provozování hracích 
automatů ve městě v návaznosti na počet občanů. K tomu se vyjádřil a vysvětlení 
poskytl Ing. Martin Koplík. 
Ing. Jaromír Tomšů vznesl dotaz týkající se úhrady fasády zámku. Odpověděl 
starosta města. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil kladné stanovisko finančního výboru. 



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: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 97/9/ZM/2016 Návrh rozpočtu na rok 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočet města Holešova na rok 2017 podle předloţeného návrhu. 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
závazné ukazatele rozpočtu města Holešova na rok 2017 podle předloţeného 
návrhu. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočet města Holešova do účetních výkazů roku 2017. 

Termín: 31.01.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně návrhem rozpočtu provedl přítomné vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 

Ing. Pavel Karhan komplexně zhodnotil návrh rozpočtu s tím, ţe městu schází 
koncepce podnikání a negativně se vyjádřil ke struktuře fungování obchodních 
organizací města. K tomu se negativně vyjádřil Pavel Svoboda a poţádal, aby byly 
prověřeny návrhy a podněty, které mu, jako starostovi města v minulém období, 
Ing. Pavel Karhan dle jeho tvrzení jako člen dozorčí rady společnosti Technických 
sluţeb Holešov zaslal. Reagoval starosta města. 
Ing. Martin Koplík informoval o souhlasném stanovisku finančního výboru. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace k poloţce týkající se provozu 
mobilního kluziště. Poskytl je starosta města a Ing. Dušan Leško. Závěrem se k 
pronájmu kluziště vyjádřil negativně s tím, aby byly tyto finanční prostředky 
investovány do oprav chodníků a osvětlení ve městě. 
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh poloţku 5 mil. na opravu lokality nám. Sv. 
Anny přesunout do rezervy města. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto:  3 
pro, 19 proti, 0 se zdrţel - nebyl schválen. Dále poloţku 1.300 tis. Kč na mobilní 
kluziště také vyřadit z rozpočtu a přesunout ji do rezervy města. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 11 proti, 6 se zdrţelo - nebyl schválen. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila zřízení mobilního kluziště ve městě. 
Mgr. Svatava Ságnerová upozornila, ţe nejsou navyšovány výdaje na provoz 
základních a mateřských škol a závěrem poţadovala doplňující informace týkající 
se finanční částky na provoz stadionu Míru. Poskytla je přítomná Jitka Hanslíková, 
která se zabývá správou majetku města a starosta města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace týkající se pronájmu kanceláří. 
Poskytl je tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. 
Zdeněk Hlobil kladně zhodnotil efektivní hospodaření města s dřevní hmotou. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila  návrh rozpočtu a poţadovala doplňující 
informace týkající se dotace římskokatolické farnosti na opravu věţních hodin a 
navýšení finanční rezervy na investiční akce města. Poskytl je starosta města. 



Mgr. Milan Fritz se vyjádřil pro zahájení kroků k vybudování trvalého kluziště ve 
městě. 
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: 19 Proti: 2 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 98/9/ZM/2016 Rozpočtový výhled do roku 2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtový výhled do roku 2019 dle předloţeného návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí finančního 
odboru Ing. Dušan Leško. 
 
Ing. Martin Koplík informoval o kladném stanovisku finančního výboru. 
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: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

10. 99/9/ZM/2016 Poskytnutí finanční spoluúčasti Atletice Holešov, z. s., na 
"Rekonstrukci sportovního stadionu"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finanční spoluúčasti spolku Atletika Holešov, z. s., z rozpočtu města 
Holešova ve výši 20 % vysoutěţených celkových nákladů pro projekt 
"Rekonstrukce sportovního stadionu" v rámci Programu 133510 MŠMT (Státní 
podpora sportu pro rok 2017). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. v případě získání dotace vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky na 
zajištění spoluúčasti.  

Termín: 09.01.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe seznámil 
přítomné se spolkem Atletika Holešov a informoval o doporučujícím stanovisku 
rady města. Doplňující informace poskytl Mgr. Milan Fritz. 
Mgr. Svatava Ságnerová poskytnutí finanční spoluúčasti spolku podpořila. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace týkající se majetkového 
vyrovnání. Poskytl je Ing. Radek Doleţel a starosta města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík a Mgr. Milan Fritz poskytli doplňující a 
vysvětlující informace. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 



 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

11. 100/9/ZM/2016 Dodatek ke stanovám Mikroregionu Holešovsko  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předloţený návrh dodatku č. 3 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko v 
souvislosti s přijetím nového člena, a to obce Jankovice. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zajistit předání výpisu z usnesení předsedovi mikroregionu. 

Termín: 30.12.2016 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města  Ing. Radek Doleţel 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: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

12. 101/9/ZM/2016 Prodej městských pozemků k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej městského pozemku p. č. 710, ostatní plocha, o výměře 671 m2, k. ú. 
Všetuly, Stanislavu Juráškovi, bytem Holešov, za kupní cenu 1.180 
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. 

2. prodej městského pozemku p. č. 705/53, ostatní plocha, o výměře 561 m2, k. ú. 
Všetuly, Petru Novákovi, bytem Holešov, za kupní cenu 1.200 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 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 



Typ dokumentu: Usnesení Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 102/9/ZM/2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM ve II. pol. 2016, 
hodnocení jeho činnosti v roce 2016 a plán práce na rok 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
 

1. zprávu z kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova ve II. pol. 
2016 a 

2. hodnocení jeho činnosti v roce 2016. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na rok 2017. 

 
Úvodní slovo přednesla předsedkyně Kontrolního výboru Ludmila Hřeben 
Štaudnerová a seznámila přítomné s prací výboru v letošním roce, plánem kontrol 
na příští rok a návrhem hodnocení jeho členů. 
Zdeněk Hlobil jako člen Kontrolního výboru vyjádřil poděkování předsedkyni a 
jednatelce tohoto výboru a vyzval zastupitele k podávání podnětů na provádění 
kontrol. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

 
Předkladatel: L. Hřeben Štaudnerová 
Zpracovatel: L. Hřeben Štaudnerová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

14.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Pavel Karhan podal návrh na usnesení: ZM pověřilo radu města aby předloţilo 
způsob řešení opravy a provozu poţární nádrţe ve Všetulích a tuto akci realizovalo 
tak, aby nádrţ mohla být v provozu i v roce 2017 a dále. Reagoval Pavel Svoboda 
a PaedDr. Zdeněk Janalík s tím, ţe by město mělo do řešení problematiky vstoupit 
a rekonstruovat poţární nádrţ s tím, ţe vybudování koupaliště je nereálné z 
hlediska dodrţení norem EU. Reagoval starosta města s tím, ţe poţární nádrţ 
musí být oplocená a jedná se tedy o velmi sloţitou problematiku. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková vyjádřila negativní stanovisko. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh schválit zachování vodní plochy jako přírodní 
koupaliště. Negativně se vyjádřil starosta města, jelikoţ v tomto případě uměle 
vytvořená a napouštěná nádrţ není přírodním koupalištěm. Po ukončení diskuse 
dal starosta města pokyn k hlasování. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 3 pro, 
10 proti, 3 se zdrţeli, 6 nehlasovalo - nebyl schválen. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace k dopisu Ing. Haviara, který 
obdrţeli zastupitelé do sloţek a poţadoval konečné stanovisko a doplňující 
informace k budoucnosti krytého bazénu. Poskytl je starosta města s tím, ţe od 
01.05.2017 převezme bazén společnost Tepelné hospodářství Holešov. Další 
informace týkající se opravy bazénu poskytl přítomný ředitel společnosti TH 
Holešov. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková poţadovala zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Poskytl ho 
starosta města a Mgr. Milan Fritz, který  objasnil stanovisko rady města týkající se 
převzetí krytého bazénu společností TH Holešov a problematiky smlouvy o 
pronájmu uzavřené s panem Svobodou. Doplňující informace poskytl také Mgr. Jiří 
Mikulenka. 



Pavel Svoboda se vyjádřil pro zřízení příspěvkové organizace, která by spravovala 
také bazén a sportoviště ve městě. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala na rozhodnutí rady města týkající se 
výběru nabídku na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy části 
budovy v rehabilitačním středisku. Odpověděl starosta města a doplňující 
informace poskytl Mgr. Milan Fritz 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila negativní stanovisko k rozhovoru Mgr. 
Milana Fritze a odstupujícího člena zastupitelstva města Mgr. Jana Koláčka 
zveřejněnému na webových stránkách města. Tento názor podpořila MUDr. Lenka 
Dúbravčíková. 
Pavel Svoboda tlumočil ţádost občanů Količína o podporu záměru vybudování 
multifunkčního sportoviště v této obci a ţádost podpořil. Reagoval starosta města. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na provedení opravy polní cesty v lokalitě 
"Rybníčky". Prověřit moţnost realizace přislíbil starosta města. Doplňující informace 
týkající se plánovaných oprav cest poskytl místostarosta Ing. Radek Doleţel. Další 
poţadavek Ing. Karhana se týkal úpravy dopravního značení na křiţovatce 
Havlíčkova, Národních bojovníků a ul. Školní a Sušilova. Vyjádřil se starosta města 
a přislíbil prověřit moţnosti řešení. Závěrem Ing. Karhan poţádal o předloţení 
materiálu, který hodnotí stav zámecké zahrady. Informace poskytla přítomná Jitka 
Hanslíková, která přislíbila zaslat všem členům zastupitelstva města komplexní 
materiál o pasportizaci stromů a stromových skupin v zámecké zahradě a oboře. 
PaedDr. Zdeněk Janalík upozornil na potřebu řešit dopravní situaci - stání aut v ul. 
Národních bojovníků. Prověřit moţnost řešení této problematiky přislíbil starosta 
města. 
Bc. Jakub Šneidr poţádal členy zastupitelstva o podporu jeho ţádosti týkající se 
rozšíření Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova o program tzv. 
"Holešovský mikrogrant". 
Podporu vyjádřila Mgr. Svatava Ságnerová. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval vysvětlení, jaký je rozdíl mezi mikrograntem a Akcí 
milion a vyjádřil se pro začlenění do stávajícího programu Akce milion. Vysvětlení 
podal Bc. Jakub Šneidr a zároveň informoval členy zastupitelstva města o 
investování finančních prostředků do rekonstrukce městského objektu hájenky, kde 
mají sídlo dvě organizace. 
Zdeněk Hlobil tlumočil podnět občanů týkající se úpravy obory kolem hlavní cesty. 
   

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

15.  Diskuse občanů města  

V této diskusi vystoupil občan města, který  poţadoval informaci týkající se 
rozhodnutí rady města, aby převzala krytý bazén společnost Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., a zároveň vyzval členy zastupitelstva města ke zvrácení 
tohoto rozhodnutí a pronájem ponechat nadále p. Svobodovi. Vyjádřil se starosta 
města a vyzval také k vyjádření ostatní členy rady města. 
Objasnění stanoviska rady města poskytl Mgr. Milan Fritz a Mgr. Jiří Mikulenka s 
tím, ţe takové provozování bude legitimní, legální, správné a transparentní. Bylo 
dohodnuto, ţe ředitel TH Zdeněk Chudárek jako správce majetku města, předloţí 
provozní plán budovy Sport centra do konce ledna. 
   

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 

 

 

16.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  



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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

17.  Závěr  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

V Holešově 22.12.2016 
 
 

  

 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města  
 
 
 
MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r.     Pavel Svoboda v. r. 
              ověřovatelka              ověřovatel 
 

 


