
Z Á P I S   

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 13.11.2017 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  místostarosta  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Mgr .  Mi lan Fr i tz,  radní  
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  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  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  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Omluveni :  Jiř í  Konečný,  zastupi te l  
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zast upi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, 
že je přítomno 18 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Byli omluveni: 



MUDr. Ivan Manďák, Jiří Konečný, Ing. Ludvík Urban a Bc. Jakub. Šneidr. Ing. 
Jaromír Tomšů byl omluven ze začátku jednání. Zároveň upozornil, že jednání 
zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových 
stránkách města. Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit oproti 
pozvánce o zprávu týkající se smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov,  zařadit ji pod bod č. 13 
a vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění 
nebo změnu programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn o 
programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Připomínky k zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a 
kontrola plnění usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

5. 
Zpráva o činnosti orgánů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

6. 
Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 2018-
2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Židovské obci Brno na zřízení 
sociálních zařízení pro návštěvníky na židovském hřbitově v Holešově 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2017 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení" na území města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Prodej části městského pozemku parc. č. 138, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

12. 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

13. 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s 
omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

14. 
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1335/1 včetně stavby na pozemcích 
parc. č. 1335/1 a parc. č. 3706/10, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

15. 
Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 



16. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

17. 
Diskuse občanů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

18. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

19. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 25.09.2017, kterou zastupitelé obdrželi 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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: MUDr. Lenka Dúbravčíková a 
MVDr. Zbyněk Miklík. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: PaedDr. 
Zdeněk Janalík, Ing. Martin Koplík a Ludmila Hřeben Štaudnerová. Jelikož nebyly 
jiné návrhy, dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo 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 a komisí + jednání redakční rady Holešovska, bytové 

komise, web. komise, komise komunitního plánování apod. 
 kontrolní dny na stavbách 
 příprava územních studií (Kozrálov, Pod Želkovem aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i 

s Policií ČR, dále s MKS, vedením TH a TS 
 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště a 

sportoviště) 
 pravidelná příprava investičních akcí města a jejich financování v rámci 

projektů 
 jednání s JSDH Holešov - řešení problémů v jednotce, oprava hasičského 

domu aj. 
 účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými 

organizacemi města 
 setkání s občany, zástupci společností a firem 
 jednání s osadními výbory - řešení problémů a příprava rozpočtu města 

pro rok 2018 aj. 
 příprava společenských a kulturních akcí - slavnostní odhalení pamětní 

desky u příležitosti Dne válečných veteránů, adventní trhy, reprezentační 
ples města aj. 

 účast na různých společenských, kulturních a společenských akcích, při 
výročích a jubileích 

 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků město 
(zámek) a osady aj. 

 jednání s občanskými iniciativami 
 komunikace s médii + tisková konference 08.11. 

Důležitá jednání: 
26.09. - jednání s OU - zahradníci, sestavení zadání projektu na opravu 
Sportrelax centra a jednání se Sokolem Holešov - příspěvek města na 
opravu sokolovny 
26.09. - setkání s obyvateli sídliště U Letiště - parkovací místa 
27.09. - VaK Kroměříž - otevření nového vodovodního propojení Hulín - 
Kroměříž 
02.10. - jednání se zástupci NPÚ - masné krámy a nám. Sv. Anny 
03.10. - NPÚ zámek Bučovice - vyhodnocení soutěže o cenu Národního 
památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem "Společenské 
ocenění příkladů dobré praxe" 
04.10. - dozorčí rada TH - bazén 
06.10. - Odborné učiliště a ZŠ praktická - dokončení rekonstrukce + 
slavnostní otevření opraveného hřiště v Količíně 
12.10. - Dopravní konference Zlín 
18.10. - jednání s MP a Policií ČR 
23.10. - jednání s Ing. Jakubem Sýkorou - jednatelem společnosti Kuraray 
za účelem informace o podnikatelských záměrech 
24.10. - jednání se zástupcem společnosti VAK Kroměříž Ing. Vedrou v 
záležitosti porušení ochranných pásem společností RAAB Computer 
25.10. - jednání se zástupcem společností Krodos Servis a dne 31.10. 
Krodos BUS Ing. Ferencem v záležitosti rekonstrukce terminálu ČSAD a 
provozování autobusové dopravy 
25.10. -  MAP - Projektové záměry pro školy Mikroregionu Holešovsko a 
města 



26.10. - 03.11. - projednávání rozpočtu s vedoucími odborů a 
příspěvkovými organizacemi města 
02.11. - zasedání mikroregionu Holešovsko se zástupci MěÚ v Nové Lhotě 
26.10. - řešení problematiky ozvučení velkého sálu zámku, jednání 
s novými akcionáři spol. MOPAS 
30.10. - jednání s p. Železníkem - Valentina - problematika masných 
krámů a nám sv. Anny 
31.10. - jednání se zástupci společnosti Krodos BUS - autobusová 
doprava při opravě autobusového nádraží 
01.11. - jednání se zástupci ŘSZK - koordinace staveb a informování se 
08.11. - příprava slavnostního odhalení pamětní desky 
08.11. - jednání se zástupcem společnosti KKS Ing. Kocmanem - oprava 
ulice 6. května 
Partnerská spolupráce: 
27.-29.10. - návštěva zástupců partnerského města Desinič - Chorvatsko: 
návštěva ZOO Lešná, návštěva obce Rymice (tvrz) a Kurovice (tvrz), CpS 
(prohlídka a jednání s vedením), setkání s hasiči (SDH) a prohlídka 
hasičského domu a techniky - příprava spolupráce 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
27.09. - koncert k svátku sv. Václava, mše sv. za starosty a zastupitele 
mikroregionu Holešovsko 
01.10. - mše sv. a pouť za část Všetuly 
06.10. - setkání členů Klubu výsadkových veteránů Holešov 
19.10  - koncert Ivana Hlase 
21.10. - setkání s důchodci v Dobroticích, Den pro zdraví ve SVČ Všetuly 
27.10. - účast na slavnostním ukončení studia na VPŠ a SPŠ MV 
27.10. - kladení věnců u sochy T. G. Masaryka u příležitosti Dne vzniku 
samostatného československého státu 
29.10. - Olomoucká filharmonie - koncert ke státnímu svátku - zámek velký 
sál 
30.10. - knihovna Dobrotice - den otevření dveří + výročí školy v obci 
31.10. - beseda J. Dúbravčíka s občany o pilotech RAF - knihovna 
04.11. - vítání občánků a setkání s důchodci v Tučapech + pohádkový 
zámek na závěr sezóny 
05.11. - Hubertská mše a setkání myslivců mikroregionu Holešovsko 
10.11. - den otevření ve středisku COOLNA, setkání se zástupci HDS 
Moravské děti - Japonsko 
10.11. - pomníky 1. světové války - položení kytice (Holešov, Všetuly, 
Tučapy) 
10.11. - Bluesový podzimek 
11.11. - slavnostní odhalení pamětní desky šesti holešovským občanům, 
kteří bojovali ve 2. světové válce v československých leteckých jednotkách 
Britského královského letectva (RAF) - Den válečných veteránů - 
Smetanovy sady 
11.11. - svátek sv. Martina - mše sv. za veterány válek (kaple sv. Martina) 
a žehnání svatomartinských vín - náměstí 
Aktuální pozvánky: 

15. 11. - odstavení přívodu elektřiny - střed města 
29. 11. - setkání s podnikateli - zámek, klub 
30. 11. - otevření výstav betlémů a vánočních baněk - sala terrena 
02. 12. - adventní trhy s programem - náměstí a centrum města 
02. 12. - adventní koncert a žehnání adventních věnců - farní kostel 
02. a 3. 11. -  rozsvěcování vánočních stromů v Količíně a Tučapech a průvod 
čertů (SDH Holešov) 
05. 12. - adventní koncert učitelů ZUŠ - farní kostel 
09. 12. - Holešovský blešák - zámek 



13. 12. - adventní koncert žáků ZUŠ - sál ZUŠ Holešov 
15. 12. - vystoupení tanečního oddělení žáků ZUŠ - kino Svět 
19. 12. - adventní koncert žáků ZUŠ - zámek - sala terrena 
25. 12. - vánoční koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského 
chrámového sboru - farní kostel 
26. 12. - vánoční koncert Moravských dětí - farní kostel 
26. 12. - velký turnaj v sálové kopané O pohár P. Kasaje - sportovní hala při 1. ZŠ 
Holešov 
31. 12. - silvestrovská vycházka - Holešov a Hostýnské vrchy - pořádá KČT 
Holešov 
Leden 2018 
01.01. - Novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
07.01. - Slavnostní novoroční koncert Holešovského komorního orchestru - zámek 
13.01. - Reprezentační ples města Holešova - zámek 
20.01. - Myslivecký ples - zámek 
27.01. - Ples Římskokatolické farnosti Holešov - zámek 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 76/5/ZM/2017 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční 
období 2018-2022  
I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
přísedící Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 2018-2022 dle 
předloženého návrhu kandidátů na tuto funkci.   
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat okresní soud o zvolených přísedících. 

Termín: 20.11.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 
 

 

7. 77/5/ZM/2017 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 
předloženého návrhu. 
 
 

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


II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu.  

Termín: 30.11.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

8. 78/5/ZM/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Židovské obci Brno 
na zřízení sociálních zařízení pro návštěvníky na židovském hřbitově v 
Holešově  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
Židovské obci Brno na zřízení sociálních zařízení pro návštěvníky židovského 
hřbitova v Holešově dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.11.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

9. 79/5/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2017 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat do rozpočtu a účetních výkazů města za měsíc listopad 2017. 

Termín: 30.09.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením přítomné provedl 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan požadoval doplňující informace k finanční částce na 
pořízení zastřešených stánků a stolků na vánoční trhy. Informace poskytl starosta 



města. Závěrem upozornil na potřebu řešení problematiky hospodaření 
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko. Starosta města vyzval k 
vyjádření přítomného ředitele organizace Mgr. Pavla Chmelíka. 
Ing. Martin Koplík přednesl doporučující 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: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 80/5/ZM/2017 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu 
rozvoje bydlení" na území města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na 
území města Holešova dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. zajistit zveřejnění pravidel na úřední desce. 

Termín: 30.11.2017 

 
Na jednání se dostavil Ing. Jaromír Tomšů. 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města, objasnil účel tohoto fondu a informoval o snížení úrokové 
sazby s tím, že finanční prostředky tohoto fondu by mohly být využívány 
obchodními organizacemi města, které spravují městský bytový fond, což je 
zahrnuto v čl. 4. Na doporučení Finančního výboru navrhl doplnit tento článek o 
odst. 4 ve znění: Pokud finanční prostředky uložené na účtu fondu budou 
dlouhodobě nevyužity, Zastupitelstvo města Holešova může v zájmu zlepšení 
úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města rozhodnout o nevratném 
přesunu části financí fondu do rozpočtu města, a to pouze za účelem 
opravy bytového objektu města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová na tuto připomínku reagovala s tím, že dala na 
zvážení, zda toto do pravidel zapracovávat, když v minulosti bylo možno na 
zastupitelstvu města v případě potřeby použití finančních prostředků fondu 
schválit. Dále požadovala vyjádření, zda jsou zahrnuty do pravidel fondu 
připomínky Kontrolního výboru týkající se záruky a ručitelství. Vyjádřil se starosta 
města s tím, že tuto problematiku zahrnuje čl. 8 odst. 2. Závěrem se dotazovala, 
zda  by nebylo vhodné zapracovat do pravidel fondu v článku "Přechodná 
ustanovení" větu: Zpráva o příjmech, výdajích a stavu finančních prostředků 
fondu bude předkládána zastupitelstvu města vždy na 1. jednání následujícího 
roku. Kladně se vyjádřila právnička města Mgr. Magdaléna Žůjová s tím, že by 
mohlo být tento požadavek zahrnut do čl. 3. Závěrem bylo dohodnuto na základě 
připomínky jednatelky Finančního výboru Ilony Kupkové, že tato zpráva bude 
předkládána zastupitelstvu vždy po schválení závěrečného účtu města, jak to 
ukládá zákon. 
PaedDr. Zdeněk Janalík požadoval zvážení čl. 4 odst. 3 týkající se možnosti 
bezúročného poskytnutí prostředků fondu obchodním společnostem zřízených 
městem v souvislosti s čl. 6 specifikující žadatele o úvěr. Podpořil zapracování 
možnosti poskytnutí finančních prostředků těmto společnostem s 
úrokem.                                                    



Oldřich Rektořík poukázal na chybnou formulaci v čl. 5 odst. 4. Reagovala přítomná 
právnička města. 
Mgr. Milan Fritz se negativně vyjádřil k možnosti využívání fondu právnickými 
osobami. 
PaedDr. Zdeněk Janalík podal návrh vyřadit z čl. 4 odst. 3 a do čl. 6 zařadit město 
mezi možné žadatele o čerpání prostředků na opravu bytového fondu. Bylo 
dohodnuto, že článek 6 bude doplněn dle návrhu Finančního výboru: Pokud 
finanční prostředky uložené na účtu fondu budou dlouhodobě nevyužity, 
Zastupitelstvo města Holešova může v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního 
prostředí a vzhledu města rozhodnout o nevratném přesunu části financí fondu do 
rozpočtu města, a to pouze za účelem opravy bytového objektu města. S tímto 
návrhem na doplnění vyjádřili členové zastupitelstva města orientačním hlasováním 
souhlas. 
Mgr. Milan Fritz požadoval doplňující informace týkající se výše úroků pro příští rok. 
Vyjádřil se starosta města s tím, že tento fond byl z důvodu vysokých úrokových 
sazeb občany málo využíván a dle vyjádření právničky města by měl být úrok tohoto 
fondu nižší nebo ve stejné výši, jako úrokové sazby bank na trhu obvyklé. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková tento názor podpořila s tím, že fond je určen na pomoc 
občanům, aby na úvěr dosáhli. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Eva Frýbortová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 81/5/ZM/2017 Prodej části městského pozemku parc. č. 138, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku parc. č. 138, zahrada, o výměře cca 53 m2, k. ú. 
Holešov, Ing. Stanislavu Zbrankovi a Aleně Zbrankové, bytem Holešov, za kupní 
cenu 301 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.   
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 28.02.2018. 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: 28.02.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

12. 82/5/ZM/2017 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 



1. bezúplatné nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství, 
a to pozemků parc. č. 950/84, ostatní plocha, k id. 1/4 a parc. č. 950/124, ostatní 
plocha, k id. 1/4, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního 
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 31 pro obec a k. ú. 
Holešov z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Holešova. 

2. smlouvu č. UZSVM/BKM/1668/2017-BKMM o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se převodu 
pozemků parc. č. 950/84 a parc. č. 950/124, k id. 1/4, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu.  
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 83/5/ZM/2017 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci s omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí nemovité věci včetně veškerých součástí a příslušenství, a 
to pozemku parc. č. 208/44, ostatní plocha, k id. 1/2, zapsaném v katastru 
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj na LV č. 2614 pro obec a k. ú. Holešov z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 

2. smlouvu č. UZSVM/BKM/1617/2017-BKMM o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se převodu pozemku parc. č. 
208/44, k id. 1/2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
  

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná 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: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 84/5/ZM/2017 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1335/1 včetně stavby na 
pozemcích parc. č. 1335/1 a parc. č. 3706/10, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 45/2011 ze dne 18.04.2011, kdy Zastupitelstvo města 
Holešova schválilo bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 737 m2, k. ú. Holešov, a stavby silnice na tomto 
pozemku p. č. 1335/1 z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města 
Holešova. 

2. bezúplatné nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství  
a) pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí 
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 
č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov,  
b) stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku 
"Autobusák" (ulice Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 
0,094 (od křižovatky se silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po 
uzlový bod 2531A081, který končí před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 
m, nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. 
Holešov, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Holešova. 

3. smlouvu o bezúplatném nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a 
příslušenství  
a) pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí 
příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV 
č. 5750 pro obec a k. ú. Holešov a  
b) stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku 
"Autobusák" (ulice Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 
0,094 (od křižovatky se silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po 
uzlový bod 2531A081, který končí před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 
m, nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. 
Holešov, se Zlínským krajem dle předloženého návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2018 
 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh na revokaci usnesení a 
narovnání majetkoprávních vztahů se Zlínským krajem. 
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 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 



15. 85/5/ZM/2017 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví manželů Hlobilových městský pozemek parc. č. 872/2, 
zahrada, o výměře 200 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových 
přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku parc. č. 876, zahrada, o výměře 
cca 200 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu bez dalšího finančního 
vyrovnání. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.11.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Před projednáváním zprávy splnil Zdeněk Hlobil ohlašovací povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
Mgr. Milan Fritz požadoval doplňující informace týkající se pozemku p. č. 879, který 
není uveden ve zveřejnění záměru. Informace poskytl Bc. Jaroslav Chmelař. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila podporující stanovisko. 
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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

16.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Zdeněk Hlobil vyjádřil členům zastupitelstva města poděkování za kladný přístup k 
jejich žádosti týkající se směny pozemků v k. ú. Dobrotice. 
MVDr. Zbyněk Miklík požadoval informace týkající se vytýčení polní cesty na p. č. 
958 v lokalitě za společností Nestlé s výtkou, že nájemce pozemků nebyl o tomto 
informován a neobhospodařoval by je. Požadované informace poskytl přítomný 
vedoucí Odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí Ing. Tomáš Nedbal. 
Starosta města vzal výtku na vědomí. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, kdy bude dokončena rekonstrukce ul. 6. května. 
Odpověděl starosta města, že kolem 20. listopadu by se měl klást asfalt. Další 
informace poskytl Ing. Stanislav Julíček s tím, že na tento dotaz není jednoduchá 
odpověď, jelikož město je spoluinvestorem problematické stavby. Dále se Ing. 
Karhan dotazoval, kdy bude opravena komunikace do Dobrotic u mlýna. Starosta 
města reagoval s tím, že úsek byl provizorně vysypán a je třeba počkat, až 
Pozemkový úřad, tedy vlastník pozemku, bude cestu opravovat s tím, že tato 
oprava je ve fázi projektové přípravy. Ing. Stanislav Julíček informoval o tom, že 
problematika lokality spočívá v tom, že není provedeno její odvodnění. 
MVDr. Zbyněk Miklík požadoval informaci týkající se prodlužování termínu 
dokončení rekonstrukce ul. 6. května. Problematiku rekonstrukce, kterou provádí 
společnost KKS, shrnul starosta města a Ing. Stanislav Julíček s tím, že termín 
dokončení by měl být v polovině prosince a že je na uvedenou společnost 
vynakládán nátlak, aby realizace stavby byla uskutečněna co nejdříve. 



Zdeněk Hlobil požadoval informace týkající se termínu opravy spojnice k ul. 
Tučapské v zahrádkářské kolonii směrem na Želkov. Informace poskytl Ing. Radek 
Doležel. Kladně se k nutnosti provedení opravy vyjádřil starosta města. 
Ing. Jaromír Tomšů tlumočil poděkování obyvatel ul. Jiráskovy a Dvořákovy za 
položení živičného koberce na komunikaci v této lokalitě. Dále požadoval informace 
týkající se reprezentačního plesu města. Informace poskytl starosta města. 
Doplňující informace poskytla Mgr. Jana Slovenčíková. Závěrem se dotazoval, 
v jakém stavu je město a jím zřizované organizace ve vztahu k nařízení Evropské 
unie týkající se GDPR. Reagoval starosta města a tajemník městského úřadu Ing. 
František Fuit s tím, že příprava směrnic v souvislosti s tímto nařízením probíhá 
také v obcích mikroregionu, účinnost nařízení by měla být 25. května 2018 a půjde 
o velkou zátěž na rozpočet města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila poděkování za splnění podnětů z minulého 
zasedání týkající se opravy komunikace na ul. Masarykova a chodníku u cukrárny 
Gusto. Dále vznesla dotaz na přítomného jednatele společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., jakým způsobem je prováděna kontrola opotřebovanosti 
kontejnerů na komunální odpad a na kdy je plánován úklid spadeného listí. 
Informace poskytl jednatel společnosti Libor Liška. 
Ing. Pavel Karhan upozornil na nutnost provedení opravy fasády staré budovy 1. 
Základní školy Holešov, a to v souvislosti s tím, že zde bylo vytvořeno pietní místo 
odhalením pamětní desky šesti občanům Holešova, kteří bojovali za 2. světové 
války a podal návrh, aby ještě do konce roku byla opravena zámková dlažba vedle 
pamětní desky. Tento podnět vzal starosta města na vědomí. 
PaedDr. Zdeněk Janalík poskytl informace k nutnosti vytvoření směrnic pro 
organizace města ve vztahu k nařízení GDPR. Dále navrhl, aby oprava fasády 1. 
Základní školy Holešov byla uskutečněna současně s plánovaným vybudováním 
nového vstupu do budovy této školy. O přípravě této rekonstrukce poskytla 
informace přítomná ředitelka školy Mgr. Jarmila Růžičková. Závěrem Ing. Pavel 
Karhan podpořil realizaci zmíněných oprav připomínkou 130. výročí školy. 

   
 

17.  Diskuse občanů města  

Michal Šuráň vystoupil s informacemi týkajícími se digitalizace městského kina Svět 
v souvislosti s přidělenou dotací ze Státního fondu kinematografie a potřebou 
poskytnutí spoluúčasti města. Doplňující informace týkající se provozních nákladů 
a odhadu výnosů z provozu kina požadoval Ing. Pavel Karhan. Mgr. Ondřej 
Machálek požadoval vyjádření, zda investice na digitalizaci nebude zmařena 
v případě neuskutečnění rekonstrukce budovy v budoucnu. Informace poskytl 
Michal Šuráň. Na tuto problematiku reagoval negativně starosta města a PaedDr. 
Zdeněk Janalík. Závěrem bylo dohodnuto, že pan Šuráň předloží členům 
zastupitelstva města finanční propočet provozu kina. Mgr. Svatava Ságnerová 
realizaci digitalizace kina podpořila. Závěrem se k problematice vyjádřil přítomný 
předseda Unie digitálních kin Ing. Petr Žůrek. 
Přítomný majitel společnosti LUKO pan Chytílek vystoupil na podporu své písemné 
žádosti ze dne 10.11.2017 o změnu usnesení č. 4 ze zasedání ZM konaného dne 
25.09.2017 týkající se s schválení úplatného nabytí pozemků p. č. 1390/3 a 1390/8 
od SPÚ, kterou obdrželi členové zastupitelstva města před zasedáním. Vyjádřil se 
starosta města s tím, že k této žádosti bude zaujato stanovisko na příštím zasedání. 
Po ukončení diskuse občanů starosta města vyhlásil krátkou přestávku, po které 
pokračovalo koncepční jednání v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok - 
přemístění sochy T. G. Masaryka od gymnázia do parku na ul. Masarykova, žádost 
o finanční příspěvek TJ Sokol, masné krámy, nám. Sv. Anny, terminál 
autobusového nádraží, vybudování koupaliště ve Všetulích, mobilního kluziště, 
digitalizace kina Svět, změna majitele zámecké restaurace, navýšení odměn 
členům zastupitelstva města a novoroční ohňostroj. Na všechny potřebné investice 



členům zastupitelstva města byl předložen předběžný finanční rozpočet, ke 
kterému poskytl doplňující informace Ing. Stanislav Julíček. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Jaromír Tomšů podpořili návrh na vytvoření 
důstojného místa a přemístění sochy T. G. Masaryka. Doplňující Informace poskytl 
Ing. Stanislav Julíček. Kladně se k umístnění sochy vyjádřil místostarosta města 
Ing. Radek Doležel. Mgr. Jana Slovenčíková podala podnět, aby přemístění sochy 
bylo povedeno před zahájením Dnů města 11.-13. května 2018 a zároveň 
připomněla, že příští rok se bude slavit 100. výroční založení republiky. PaedDr. 
Zdeněk Janalík podpořil tento záměr, zároveň podal návrh na odstranění sochy na 
kašně a opravu chodníků kolem bytových domů v této lokalitě, a to současně 
s prováděnými úpravami v tomto parku v souvislosti s umístěním zmiňované sochy. 
Kladně se vyjádřil starosta města s tím, že budou posouzeny finanční možnosti. 
Doplňující informace k žádosti TJ Sokol o finanční příspěvek poskytl místostarosta 
Ing. Radek Doležel a zároveň poskytnutí dotace podpořil. Podporu v rámci 
finančních možností města vyjádřila také Ludmila Hřeben Štaudnerová a Mgr. 
Ondřej Machálek. 
K vybudování koupaliště ve Všetulích poskytl informace starosta města. K této 
problematice poskytl informace o plánovaných investicích v souvislosti 
s provozováním zámeckého koupaliště Libor Liška, jednatel společnosti Technické 
služby Holešov, na které se dotazovala Mgr. Svatava Ságnerová, která spolu s Ing. 
Jaromírem Tomšů vyjádřila negativní stanovisko k provozování dvou koupališť. 
Oldřich Rektořík podpořil výstavbu koupaliště ve Všetulích alespoň v minimální 
formě. Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila názor, že by mělo být ve městě 
provozováno jedno koupaliště. Ing. Stanislav Julíček poskytl doplňující informace 
k možnosti zmenšení nádrže ve Všetulích s využitím studny, která existuje v její 
blízkosti. Ing. Martin Koplík upozornil členy zastupitelstva města, že finanční částka, 
kterou město dostává z provozu hazardu, vzhledem ke změně legislativy 
v hazardních hrách, bude mnohem nižší, a  proto je třeba zvažovat finanční 
investice. 
K otázce vybudování mobilního kluziště, tedy jeho pronájmu, se negativně vyjádřili 
Ing. Jaromír Tomšů a Mgr. Ondřej Machálek. Ludmila Hřeben Štaudnerová 
informovala o svém nesouhlasném stanovisku s těmito názory a požádala, aby bylo 
pokračováno v umožnění tohoto sportovního vyžití pro občany města. Tento názor 
podpořil Libor Liška. Místostarosta města Ing. Radek Doležel informoval o tom, že 
je zastáncem dlouhodobých řešení a také o možnosti vybudování multifunkčního 
kluziště Hokejovým svazem. Vyjádřil názor, aby v příštím roce byl připraven projekt 
a s tímto svazem bylo komunikováno. Mgr. Jana Slovenčíková, Bc. Jaroslav 
Chmelař, Mgr. Jiří Mikulenka a MUDr. Lenka Dúbravčíková tento návrh 
dlouhodobého řešení podpořili. Závěrem se kladně vyjádřil k této variantě starosta 
města. PaedDr. Zdeněk Janalík závěrem upozornil na potřebu zvážit důležitost 
investic pro příští rok a pro dlouhodobější výhled s tím, že by se měly také propočítat 
a zvážit celkové provozní náklady na sport a kulturu. Kladně se vyjádřil starosta 
města. 
Problematiku digitalizace kina Svět shrnul starosta města, doplňující informaci 
poskytl Ing. Stanislav Julíček. 
Mgr. Milan Fritz se vyjádřil kladně k digitalizaci kina, ale v kontextu s využitím a 
komplexním řešením celé budovy. Negativně se k rekonstrukci a efektivnosti 
digitalizace kina vyjádřil Ing. Jiří Mikulenka. Své stanovisko k oprávněnosti 
digitalizace kina znovu vyjádřil přítomný Ing. Žůrek. Reagoval starosta města s tím, 
že zmínil potřebu investic v oblasti kultury, které má město před sebou. 
Starosta města informoval o nutnosti zahrnout do rozpočtu města na příští rok také 
částku, o kterou budou navýšeny z rozhodnutí vlády odměny členům zastupitelstva 
města. 
Dále starosta města informoval přítomné, že společnost JOSPO, která 
v současnosti provozuje zámeckou restauraci, chce tento provoz ukončit a bude 
požadovat po městu finanční vyrovnání za investování do opravy a vybavení prostor 



této restaurace, tedy částečnou vratku za předplacený pronájem. Doplňující 
informace týkající se klauzulí nájemní smlouvy a potencionálního nového nájemce 
z důvodu zachování provozu restaurace požadoval Ing. Jaromír Tomšů. Poskytl je 
starosta města a přítomný vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. Mgr. Milan 
Fritz poskytl zároveň doplňující informaci o tom, že nájemní smlouva byla uzavřena 
s příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Holešov a je třeba provést 
narovnání vztahů mezi městem, MKS a společností JOSPO v souvislosti 
s uskutečněnou dohodou o předplaceném nájmu provozovatele z důvodu jeho 
technického zhodnocení restaurace.  Zároveň podpořil zachování jejího provozu. 
Závěrem starosta města otevřel otázku uskutečnění ohňostroje dne 28. října 2018 
v rámci oslav 100 let založení republiky. Členové zastupitelstva města se k tomuto 
návrhu vyjádřili kladně, avšak  s ohledem na to, jaká bude finanční situace města.  

   
 

18.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise PaedDr. Zdeněk Janalík ověřil zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

19.  Závěr - různé  

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

   
 

V Holešově 20.11.2017 
 
 
 
 
  Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
       starosta města  
 
  
 
MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r.        MVDr. Zbyněk Miklík v. r. 
             ověřovatelka                               ověřovatel 


