
Z Á P I S   

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 24.04.2017 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doleţel ,  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  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Jiř í  Konečný,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, radní  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zas tupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  Bc.  Jaros lav Chmelař ,  místostarosta  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Mgr.  Mi lan Fr i tz,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 2. 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 s tím, ţe Bc. Jaroslav Chmelař byl omluven a zastupitelstvo města 
je usnášeníschopné. Upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno a 
záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl program 
jednání a zároveň vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na jeho 
doplnění. 
Mgr. Svatava Ságnerová podala návrh na doplnění programu o bod týkající se 
digitalizace kina Svět. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 21 pro, 0 proti, 1 se 
zdrţel - návrh byl přijat s tím, ţe tento bod bude zařazen na konec programu. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na doplnění programu o návrhy usnesení týkající se 
pasportu polních cest, vodní nádrţe Všetuly, ul. Horní a křiţovatky Palackého-
Nerudova ul. a poţadoval je zařadit před bod, ve kterém bude projednávána změna 
rozpočtu, tedy pod bod. 21-24. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 15 pro, 0 proti, 
7 se zdrţelo - návrh byl přijat. 
Ing. Radek Doleţel poţádal, aby ţádost spolku Atletika, z. s., o mimořádný finanční 
příspěvek z rozpočtu města byla projednána za bodem programu, týkajícím se 
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (tzv. mimořádné finanční 
dotace) - Atletice Holešov, z. s. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 18 pro, 0 proti, 
4 se zdrţeli -  návrh byl přijat. 
Závěrem dal starosta města pokyn o doplněném programu 2. 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 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 20.02.2017, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Ing. Pavel Karhan vyjádřil 
připomínku, ţe v zápisu nebyl zaznamenán jeho dotaz na připravenost akce 
rekonstrukce ul. 6. května (byl uveden pouze orientační časový průběh realizace bez 
finančních nároků), na rekonstrukci krytého bazénu a na co bude pouţito 5 mil. Kč z 
rozpočtu (bylo uvedeno, ţe se připravuje projekt). Dále nebylo zaznamenáno, ţe se 
dotazoval, na co budou pouţity finanční prostředky z rozpočtu - rekonstrukce nám. 
Sv. Anny (bylo uvedeno, ţe se připravuje projekt na  masné krámy, ale ještě není ani 
projekt, ani stavební povolení). Závěrem poukázal, ţe nebyl zaznamenán jeho názor 
v souvislosti s vytíţeností mobilního kluziště s tím, ţe kaţdý klouzající se občan je 
dotován částkou 300 Kč z rozpočtu města za kaţdé sklouznutí a pokud by 
náklady na kluziště byly vyuţity ve prospěch všech občanů, mohlo by dojít ke sníţení 
poplatků za  komunální odpad o 118 Kč na osobu za rok. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat o tom, ţe členové 
zastupitelstva města vzali na vědomí plnění usnesení z tohoto 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, aby ověřovateli zápisu byli: Mgr. Ondřej Machálek a Mgr. 
Milan Fritz. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Mgr. Jana 
Slovenčíková, MUDr. Lenka Dúbravčíková a MVDr. Zbyněk Miklík. 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 

 
Následně dal starosta města prostor zástupcům společnosti Taneco, kteří 
seznámili přítomné členy zastupitelstva města se svým investičním záměrem v 
lokalitě průmyslové zóny projektu - realizaci závodu na produkci a zpracování čistých 
potravin.  

 
 

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 + 27.02. a 24.03. mimořádné schůze rady města 
 jednání výborů a komisí + kontrolní dny na stavbách 
 jednání redakční rady Holešovska, bytové komise, web 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.) 
 zasedání Mikroregionu Holešovsko 03.04. a příprava projektů v rámci MAP 
 setkání s občany a zástupci společností a firem, starosty regionu, pracovníky 

města a společností města, farností Holešov - různá jednání, řešení problémů 
 několik setkání a jednání o budoucnosti plaveckého bazénu a Sport centra 

(TH, p. T. Svoboda) 
 příprava významných akcí města - Dny města, Drásal, Regata aj. 

Další důležitá jednání: 
 
23.02 - jednání se společností Eurovision - revitalizace ulic 
23.02. - valná hromada společnosti MOPAS 
24.02.- prohlídka areálu Pivovaru Holešov - p. Kaňa 
27.02. - návštěva poslankyně PĆR Markéty Adamové (TOP) v Centru pro 
seniory 



28.02.- protipovodňová opatření - Zlínsky kraj 
28.02. - jednání s OV Dobrotice (předseda a členové) 
02.03. - seminář svatby a obřady - Olomouc 
07.03. a 05.04. - jednání s p. Kaňou o umístění DPS v objektu Pivovaru 
09.03.-návštěva statutárního náměstka hejtmana k průmyslové zóně 
21.03. - jednání se zástupci supermarketu LIDL - město vyhrálo v hlasovací 
soutěţi vybudování Rákosníčkova hřiště v Americkém parku 
21.03. - jednání na Krajském úřadu ZK - spolupráce ohledně strategické zóny 
22.03.- vyhlášení ankety Zlatý erb - Holešov na 2. místě 
23.03. - veřejná schůze OV Tučapy 
27.03. - jednání se zástupci rybářského spolku - zahrada, náhon aj. 
28.03. - vyhlášení ankety Město pro byznys - Otrokovice - Holešov na 3. 
místě v kraji 
30.03.- veřejná schůze OV Ţopy 
31.03. - návštěva europoslanců - JUDr. Jiří Pospíšil (TOP 09), Pavel Telička 
(ANO) a MUDr. Olga Sehnalová /ČSSD) 
04.04. - schůzka dodavatelů a investorů (řed. ŘSZK a VAK Kroměříţ) - ul. 6. 
května 
04.04.- veřejná schůze OV Dobrotice 
06.04. - setkání starostů a místostarostů s hejtmanem ZK ve Vsetíně 
11.04. - Ministerstvo kultury - tisková konference k anketě Historické město 
roku 
12.04. - schůzka k nové územní studii Kozrálov-Ţelkov s Ing. arch. Dujkou a 
útvarem ÚP 
13.04. - jednání se zástupci ZJ SDH Holešov 
18.04. - Praţský hrad - vyhlášení Historického města roku 2016 - Holešov 
krajským vítězem 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
 
22.02. - výroční schůze KČT Holešov 
23.04. - setkání s filmovým štábem - Klub výsadkových veteránů a r. 1968 
25.02. - Rohálovská desítka + masopust 
01.03. - koncert Kroměříţské konzervatoře - zámek 
03.03. - jednání se členy poroty Ministerstva kultury Praha - historická města 
05.03. - výroční schůze rybářů Holešov 
14.03. - školská rada 1. ZŠ a 2. ZŠ 
16.03. - výroční schůze Klubu důchodců a Sokola Holešov 
19.03. - Všetulská hůlka - setkání maţoretek 
21.03. - konkurz na ředitele/ředitelku ÚŠJ 
23.03. - schůzka k organizaci bikemaratonu Drásal 
23.03. - TV štáb - výročí zaloţení Sfinxu a rodiny Kneislovy 
25.03. - výroční členská schůze spolku Zahrádkáři na Dlaţánkách 
25.03. - Den Země a šetření s energiemi (zámek a střed města) 
31.03. - Noc s Andersenem v městské knihovně 
01.04. - Maryša - premiéra D6K - kino Holešov 
07.04. - zápis do 1. tříd ZŠ 
08.04. - Den zdraví - 3. ZŠ 
08.04. - zahájení sezóny a prohlídky zámku 
09.04. - velikonoční koncert HKO a Chr. Sboru 
11.04. - koncert festivalu Musica Holešov 
12.04. - schůzky s p. Davidíkem - občanská iniciativa k dětských hřištím 
18.04 - jednání na Ministerstvu kultury Praha 
21.04. - okresní soutěţ zahrádkářů 
21.-23.04. -návštěva partnerského města Desinič - Dny města 



Aktuální pozvánky: 
 

28.04. Majáles - studentské slavnosti - Gymnázium Holešov 
29.04. Raab Rohálovská padesátka - závod horských kol - 8. ročník 
28. aţ 30.04. Slety čarodějnic - zahrada TYMY, region 
29. a 30.04. Mezinárodní závody házedel kategorie F3K - průmyslová zóna - LMK 
Čmelák 
duben aţ červen výstava "Po stopách Ţerotínů" - arkády v přízemí zámku 
01.05. Státní svátek a den zamilovaných 
01.05. Zahájení cyklistické sezóny s ţehnáním cyklistům - u farního kostela 
06.05. Výstup na Jehelník k památníku Ladislava Jaroše - pořádá Sokol Holešov 
06.05. Zahájení motorkářské sezóny s ţehnáním motorkářům - u farního kostela 
06.05. Holešovský blešák - zámek 
09.05. I. Absolventský koncert ţáků ZUŠ - sál ZUŠ Holešov 
11. - 14.05. Dny města Holešova - poznání našich partnerů - 400 let existence 
v jedné monarchii 
13.05. Ocenění osobností města Holešova - zámek 
13.05. Memoriál Rudolfa Plajnera - Tesák/Hostýn a pietní akt k uctění osobnosti 
Rudolfa Plajnera - 
14.04. Koncert festivalu Musica Holešov - zámek 
18.05. Den policie - VPŠ a SPŠ MV - zámecká zahrada 
18.05. Absolventský koncert ţáků ZUŠ - zámek - sala terrena 
19. - 31.05. Výstava prací ţáků ZUŠ - zámek - 1. patro 
20.05. Tradiční rybářské závody - Rybníčky Holešov 
25.05. Závěrečný koncert souborů a orchestrů ZUŠ pro veřejnost - zámek - velký sál 
27.05. Gulášfest - firma JOSPO 
28.05. Celoměstský den dětí s programem - zámecká zahrada 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 7/2/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 O vytváření a použití 
účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 O vytváření a použití účelových prostředků 
"Fondu rozvoje bydlení" na území města Holešova dle předloţeného návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe  navrhl přerušit projednávání tohoto 
bodu programu do doby vyjasnění, jak reagovat na názor ministerstva financí          a 
vnitra, ţe města nemůţou vydávat vyhlášky o spotřebitelských úvěrech. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila připomínky a doporučení Kontrolního výboru k 
vydání této obecně závazné vyhlášky. Ze závěrů z kontrol tohoto výboru město na 
půjčce zásadně tratí, protoţe je nezajištěným věřitelem a hazarduje tak s penězi. Je 
otázkou, zda se vůbec vyplácí tyto půjčky poskytovat. Při schvalování půjčky 
nevyţaduje ţádnou zástavu na nemovitém majetku a následně při případném 
insolvenčním řízení jsou tak zvýhodněni zajištění věřitelé (např. bankovní ústavy). 
Proto Kontrolní výbor Zastupitelstva města Holešova k předloţenému návrhu obecně 
závazné vyhlášky doporučuje: 
- Dopracovat kritéria pro poskytování půjček z FRB, půjčky bez jištění nelze 



akceptovat - je třeba stanovit pojistku města při nesplácení dluhu - zástava, ručitel. 
- Obsah smluv ošetřit sankcemi / smluvními pokutami. 
- Vést evidenci neplatičů na odborech VRŢP (poskytovatel půjček) a FIN (přebírá 
neplatiče po 4 letech). 
- Informovat radu města a zastupitelstvo města o neplatičích, aby nedocházelo 
k finančním ztrátám. 
Závěrem k návrhu obecně závazné vyhlášky Kontrolní výbor doporučuje v článku V 
(výběrová řízení, smlouva o úvěru) k bodu 3 "Ţádost musí vţdy obsahovat ..." přidat 
písmeno ch): záruku ve výši ...% předpokládané výše úvěru nebo ručení jedním 
ručitelem do výše ....  dvěma ručiteli nad výši ... nebo nemovitostí. K bodu 8 
"Smlouva bude obsahovat ..." přidat písmeno i): záruku za úvěr - odpovídá 
doplněnému písmenu ch). Závěrem doplnit čl. VI (Přechodná ustanovení) o bod 3: 
Zpráva o příjmech, výdajích a stavu prostředků FRB bude předkládána vţdy na 
1.zasedání zastupitelstva města následujícího roku. 
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: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7. 8/2/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1580/1, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 1580/1, ostatní 
plocha, o výměře určené v GPL č. 2151-175/2016, 36 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala doplňující informace týkající se specifikace 
pozemku v souvislosti s vyjádřením Stavebního bytového druţstva. Informace 
poskytla zpracovatelka návrhu usnesení Jitka Hanslíková. 
Ing. Pavel Karhan seznámil přítomné s fotografiemi pozemku za pomoci 
dataprojektoru a zároveň tak vyjádřil své negativní stanovisko k tomuto zveřejnění 
záměru prodeje. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrţelo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

8. Zveřejnění záměru směny, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  



zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Miloše Piska a Pavla Pospíšila, městský pozemek parc. č. 
768/1, zahrada,  o výměře 1829 m2, k. ú. Všetuly, a z vlastnictví Miloše Piska a Pavla 
Pospíšila přejde do vlastnictví města Holešova pozemek parc. č. 1039/2, ostatní 
plocha, o výměře 1.606 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu.  
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doleţel ke stanovisku rady města o nevýhodnosti směňovat pozemky, 
které nemají stejnou hodnotu poskytl informaci, ţe zájemci by tento rozdíl byli 
ochotni doplatit. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil negativní stanovisko. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 17 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

9. Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. 
Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k 
pozemku parc. č. 1217, ostatní plocha, sportoviště, o výměře cca 540 m2, k. ú. Ţopy, 
dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města 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. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 16 Zdrţelo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 
 
 

 

10. 9/2/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 128/4, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



zveřejnění záměru prodeje městského pozemku parc. č. 128/4, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 1 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu za minimální cenu 
500 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Zpracovatelka návrhu usnesení Jitka Hanslíková vyjádřila 
doporučující návrh prodejní ceny, a to 1.200 Kč/m2. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh na výši prodejní ceny 1.000 Kč/m2. 
PaedDr. Zdeněk Janalík navrhl prodejní cenu 500 Kč tohoto 1 m2 v rámci nápravy v 
minulosti chybně vyměřeného pozemku. 
Ing. Radek Doleţel tento protinávrh podpořil. 
Průběţným hlasováním vyjádřili členové zastupitelstva souhlas s posledním 
protinávrhem, tj. 500 Kč/m2. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

11. 10/2/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3302/2 
a p. č. 3302/4, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3302/2, orná půda, o 
výměře cca 95 m2, a p. č. 3302/4, ostatní plocha, o výměře cca 120 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloţeného návrhu za minimální cenu 200 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík a Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřili doporučující 
stanovisko. 
Ing. Radek Doleţel poskytl doplňující informaci týkající se ceny. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil doporučující stanovisko a zároveň kritiku územního plánu 
s tím, ţe je třeba zadat jeho změnu  a také ostatní podobné případy dořešit. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
  

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 



Typ dokumentu: Usnesení Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 11/2/ZM/2017 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov - přerušená 
zpráva ze ZM 24.09.2012  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví společnosti INTEA SERVICE, s. r. o., IČO 25572580, Holešov, 
část městského pozemku p. č. 2590/9, ostatní plocha,  o výměře cca 464 m2, k. ú. 
Holešov, a z vlastnictví společnosti INTEA SERVICE, s. r. o ., IČO 25572580, přejde 
do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 2590/1, ostatní plocha,      o 
výměře cca 430 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků budou rozděleny na polovinu mezi obě 
strany. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko vzhledem k tomu, ţe jiţ v minulosti 
nebyla tato směna schválena. 
PaedDr. Zdeněk Janalík s tímto stanoviskem vyjádřil nesouhlas, jelikoţ je potřeba 
problematiku s parkováním v této lokalitě vyřešit. 
Ing. Radek Doleţel tento názor podpořil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 7 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 12/2/ZM/2017 Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Všetuly po stavbě 
"Silnice II/490 a II/438: Holešov, Všetuly, OK"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků  parc. č. 600/51, orná půda, o výměře 44 m2, parc. 
č. 969/3, ostatní plocha, o výměře 214 m2, parc. č. 1008/3, ostatní plocha, o 
výměře 34 m2, parc. č. 1008/4, ostatní plocha, o výměře 16 m2, parc. č. 1009/40, 
ostatní plocha, o výměře 46 m2, parc. č. 1009/41, ostatní plocha, o výměře 161 
m2, parc. č. 1009/42, ostatní plocha, o výměře 401 m2, parc. č. 1009/43, ostatní 
plocha, o výměře 54 m2, vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví  Zlínského kraje do 
vlastnictví města Holešova.  

2. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků parc. č.  70/3, ostatní 
plocha, o výměře 8 m2, parc. č. 70/4, ostatní plocha, o výměře 3 m2, parc. 
č. 365/16, ostatní plocha, o výměře 37 m2, parc. č. 365/17, ostatní plocha, o 
výměře 79 m2, parc. č. 365/18, ostatní plocha, o výměře 1 m2, parc. č. 966/2, 
ostatní plocha, o výměře 89 m2, parc. č. 967/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2, 
parc. č. 1048/6, ostatní plocha, o výměře 3 m2, parc. č. 1049/2, ostatní plocha, o 



výměře 81 m2, vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví 
Zlínského kraje dle předloţeného návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru bezúplatného převodu na úřední desce. 

Termín: 31.05.2017 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

14. 13/2/ZM/2017 Směna pozemků - Novosady  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu částí pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Aloise Hyánka část městského pozemku p. č. 896/4, zahrada, o výměře 
cca 343 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Aloise Hyánka přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p. č. 896/2, zahrada, o výměře cca     248 m2, a část 
pozemku p. č. 896/1, zahrada, o výměře cca 18 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného 
návrhu. 
  
Doplatek za rozdílnou výměru (cca 77 m2) je stanoven na částku 1.200 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.07.2017 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 
 
 

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

 

15. 14/2/ZM/2017 Prodej částí městských pozemků p. č. 1925/41 a p. č. 1925/42,    k. 
ú. Holešov  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
prodej částí městských pozemků p. č. 1925/41, zahrada, o výměře cca 290 m2,       a 
p. č. 1925/42, zahrada, o výměře cca 30 m2, k. ú. Holešov, Mgr. Marii Kouřilové, 



bytem Holešov, za kupní cenu 221 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.07.2017. 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: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila souhlasné stanovisko. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

16. Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3294/5, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/5, orná půda, o výměře 3.158 m2, k. ú. Holešov, 
z vlastnictví Ing. Jaroslava Bachnera a Dany Bachnerové do vlastnictví města 
Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města 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. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 3 Proti: 12 Zdrţelo se: 6 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 
 
 

 

17. 15/2/ZM/2017 Úplatné nabytí pozemků pro "cyklostezku Bořenovská"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 3100/72, ostatní plocha, 
o celkové výměře 227 m2, k. ú. Holešov, z id. spoluvlastnictví Ivany Novotné k 
3/32 do vlastnictví města Holešova za celkovou kupní cenu 6.172 Kč + ostatní 
náklady s tímto převodem spojené. 

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 3100/73, ostatní plocha, o výměře 91 m2, k. ú. 



Holešov, z vlastnictví Ivety Maďarové do vlastnictví města Holešova za celkovou 
kupní cenu 28.210 Kč + ostatní náklady s tímto převodem spojené. 

3. úplatné nabytí pozemku p. č. 3100/2, ostatní plocha, o výměře 227 m2, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví Karla Zahradníka do vlastnictví města Holešova za 
celkovou kupní cenu 65.830 Kč + ostatní náklady s tímto převodem spojené. 

4. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3100/74, ostatní plocha, o 
výměře 143 m2, pozemku p. č. 3100/76, ostatní plocha, o výměře 141 m2, k. ú. 
Holešov, z majetku ČR Státního pozemkového úřadu do majetku města 
Holešova 
  
slouţící pro vybudování "Stezky se sloučeným provozem cyklistů a chodců, ul. 
Bořenovská, Holešov". 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu a zajistit podání žádosti o bezúplatný 
převod  

Termín: 30.06.2017 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

18. 16/2/ZM/2017 Partnerská smlouva s polským městem Skawina  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o partnerství s polským městem Skawina dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit podepsání smlouvy. 

Termín: 13.05.2017 

 
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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 17/2/ZM/2017 Finanční vyrovnání s provozovatelem bazénu za zhodnocení 
budovy na ul. Tovární a odkup mobiliáře budovy bazénu  



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dohodu s Tomášem Svobodou, provozovatelem krytého bazénu na ul. Tovární,   o 
finančním vyrovnání města za zhodnocení budovy bazénu a odkupu mobiliáře 
bazénu v celkové ceně 2.957.83č Kč + DPH, tj. 3.578.979 Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dohodu k podpisu a zajistit její plnění. 

Termín: 30.06.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informace k připravenosti opravy 
bazénu a k výši předloţeného znaleckého posudku hodnoty mobiliáře. Informace 
poskytl starosta města a přítomný vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Zároveň se vyjádřila v tom smyslu, ţe není korektní rušit smlouvu s předchozím 
provozovatelem, se kterým nebyly problémy. Kladně provozování areálu minulým 
nájemcem zhodnotil starosta města, ale z důvodu jeho nutné rekonstrukce je třeba, 
aby provozovatel byl nějakým způsobem spojen s městem. Proto rozhodnutí o jeho 
provozování obchodní společností se 100% účastí města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko s tím, ţe kritizoval nekoncepční 
rozhodnutí rady města, která je dle jeho názoru zodpovědná za současný stav, za 
promarněný čas i ztráty, které městu mohou vzniknout. V nejzazším moţném 
termínu je předkládána varianta a oprava není připravena. Vysvětlení shrnutím celé 
geneze uvedené problematiky poskytl starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se vyjádřila s tím, ţe se neztotoţňuje s názorem Ing. 
Karhana, jelikoţ tato problematika byla stále projednávána ve Výboru strategického 
rozvoje, jehoţ je členem, avšak často se ho neúčastnil. Závěrem se kladně vyjádřila 
k návrhu finančního vyrovnání s bývalým provozovatelem krytého bazénu. 
Ing. Pavel Karhan  zdůvodňoval svoji kritizovanou neúčast na strategickém výboru, 
tím, ţe jsou neustále na poslední chvíli měněny termíny jeho konání. 
Mgr. Milan Fritz potvrdil, ţe tato problematika byla opakovaně projednávána 
a výsledkem je dosaţní konsensu s tím, ţe nejde o ţádné prodlení co se týká 
finančního vyrovnání a převzetí movitého majetku společností Tepelné hospodářství 
Holešov.  V ţádném případě nejde o pochybení. 
Ing.  Pavel Karhan vyjádřil názor, ţe trvá na tom, ţe prodlení je půl roku. 
Mgr. Jiří Mikulenka reagoval na vystoupení Ing. Karhana s tím, ţe se jedná  ze 
strany města o čestné vypořádání s minulým provozovatelem panem Svobodou a 
dobrý kompromis, který je v zájmu obou stran.  
Doplňující informace týkající se plánované rekonstrukce bazénu poskytl starosta 
města a po ukončení diskuse přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. 18/2/ZM/2017 Finanční příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti - 
městská autobusová doprava  



 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
mající charakter městské autobusové dopravy ve výši 346.000 Kč na rok 2017 dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda se jedná o stejnou částku jako v 
loňském roce a podpořila schválení tohoto příspěvku z důvodu zachování dopravní 
obsluţnosti. Kladně odpověděl starosta města 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil zásadní nesouhlas s poskytnutím tohoto finančního 
příspěvku Zlínskému kraji, kdyţ na dopravní obsluţnost vynakládá město 
kaţdoročně 1.500.000 Kč. Tento názor podpořil starosta města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil v tom smyslu, ţe se jedná o stejně absurdní případ, 
jako  provozování mobilního kluziště. 
Pavel Svoboda se negativně vyjádřil a kritizoval, ţe není zpětná kontrola, jakým 
způsobem jsou tyto poskytované finanční prostředky vyuţity. 
Ing. Radek Doleţel vyjádřil názor, ţe existuje moţnost tuto problematiku vyřešit, ale 
aţ po skončení výběrového řízení na dopravní obsluţnost v rámci celého kraje. 
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: 17 Proti: 4 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

21. 19/2/ZM/2017 Materiál na stůl - pasport polních cest  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 

vedení města, aby připravilo pasport polních cest, ze kterého bude vyplývat 
potřebnost rekonstrukce a oprav v pořadí důleţitosti, objem potřebných finančních 
prostředků a začne s konkrétními kroky k realizaci akce včetně zajištění dotačních 
prostředků.  

 
Úvodní slovo přednesl Ing. Pavel Karhan. Vyjádřil názor, ţe situace polních cest a 
komunikace Horní je dlouhodobě neřešena, přičemţ v loňském roce na to několikrát 
upozorňoval. Nejedná se jen o cesty Dobrotice, Ţelkov, ale také Tučapy, Všetuly, 
Količín, Dobrotice, Jankovice ... a je moţné na jejich opravu získat dotace od státu. 
Pomocí dataprojektoru seznámil členy zastupitelstva města s havarijním stavem 
úseku Dobrotice-Ţelkov. Závěrem přednesl návrh na usnesení: "ZM pověřuje vedení 
města, aby připravilo pasport "polních cest", ze kterého bude vyplývat potřebnost 
rekonstrukce a oprav v pořadí důleţitosti, objem potřebných finančních prostředků a 
začne s konkrétními kroky k realizaci akce, včetně zajištění dotačních prostředků. Do 
doby neţ bude projekt zajištěn budou prostředky určené na rekonstrukci nám. Sv. 
Anny ve výši 5 mil. převedeny do rezervy města." 



Reagoval Pavel Svoboda s tím, ţe byla uskutečněna dohoda s ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu, ţe oprava jednoho úseku této polní cesty bude v rámci 
pozemkových úprav v Dobroticích uskutečněna. Pokud by dle jeho názoru docházelo 
i nadále ke komunikaci s tímto úřadem, mohla by být cesta dokončena aţ po 
Tučapskou. 
Ing. Radek Doleţel poskytl informaci, ţe tato dohoda existuje a platí. KPÚ vybíral 
projektanta a nyní se čeká na stavební povolení, které by mělo být uděleno do konce 
roku. Podal návrh rozdělit návrh na usnesení na dvě části, tj. pasporty polních cest a 
převedení 5 mil. Kč do rezervy města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík tento návrh podpořil s tím,  ţe souhlasí s 
pasportizací polních cest. 
Mgr. Milan Fritz upozornil, ţe stojí za zváţení, zda by nebylo třeba vytvořit 
všeobecný pasport majetku města.  
Tajemník městského úřadu Ing. František Fuit informoval o tom, ţe program na 
vytvoření pasportu je jiţ zahájen a v současné době dochází k jeho naplňování ze 
strany odboru VRŢP. 
Pavel Svoboda poţádal, aby bylo zjištěno na Ministerstvu zemědělství, které dotační 
tituly problematiku polních cest řeší a v jaké výši jsou poskytovány finanční 
prostředky. Pokud to nebude 100%, tak zásadně nesouhlasí  vzhledem ke stavu 
ostatních komunikací ve městě. Starosta města přislíbil, ţe se tímto dotazem bude 
zabývat. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil souhlas s tím, ţe bude třeba vymezit polní cesty, které 
jsou nejvíce vyuţívány a jsou v havarijním stavu. 
Ing. Radek Doleţel podpořil vytvoření pasportu, ale zároveň zmínil, ţe opravy 
polních cest se v mnoha případech řeší pomocí výfrezků komunikací. 
PaedDr. Zdeněk Janalík poţadoval ujištění, ţe předkládané usnesení nebude mít 
dopad na stávající rozpočet města. Kladně se vyjádřil starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

 

 
 

22. Materiál na stůl - vodní nádrž Všetuly  
 

 
Úvodní slovo přednesl Ing. Pavel Karhan s tím, ţe na minulém zasedání 
zastupitelstva předal starostovi města usnesení spolku Všetuláci sobě, který přijal 
usnesení o zachování koupaliště. Zároveň vyvrátil nařčení, ţe je pro jeho zrušení 
(zasypání). Dle jeho názoru je obrovský zájem nejen mezi Všetulany, coţ je 
vyjádřeno v probíhající petici, na které denně přibývají podpisy. Podobné nádrţe v 
jiných obcích jsou řešeny bez problémů jako přírodní koupaliště bez vstupného, 
(koupání na vlastní nebezpečí). Závěrem přednesl návrh na usnesení: "ZM uloţilo 
vedení města zajistit zachování koupaliště ve Všetulích a jeho legalizaci. Za tímto 
účelem uvolňuje částku 1,5 mil. Kč z rezervy města." 
Pavel Svoboda uvedl na pravou míru, ţe ve Všetulích se jedná o poţární nádrţ, ne o 
koupaliště. 
Mgr. Milan Fritz upozornil na nelegální uţívání uvedené nezkoulaudované 
poţární nádrţe ve Všetulích, která byla dána v roce 2008 do výpůjčky fotbalovému 
klubu a nyní se ţádá o její zlegalizování a uţívání jako koupaliště. Zmínil, ţe rada 
města na jeho návrh doporučila zastupitelstvu zabývat se vybudováním koupaliště ve 
Všetulích. Starosta města informoval, ţe členové zastupitelstva obdrţeli čtyři varianty 
řešení této lokality včetně finančních nákladů na vybudování koupaliště - tj. cca 10 
mil. Kč. 



Mgr. Jiří Mikulenka upozornil na značné finanční náklady potřebné na vybudování  
koupaliště a také na jeho provozování. Závěrem uvedl, ţe se také nabízí otázka, 
"kolik bude stát kaţdé smočení nohou občana na tomto koupališti". 
Pavel Svoboda navrhl přijat usnesení o vypracování návrhu rozpočtu na vybudování 
sítě koupališť v místních částech města. 
Vedoucí oddělení ISÚ Ing. Stanislav Julíček se vyjádřil s tím, ţe před vytvořením 
rozpočtu na vybudování koupaliště je nutno mít k dispozici projektovou dokumentaci.  
Starosta města vyjádřil návrh přijat usnesení, kterým by zastupitelstvo pověřilo radu 
města vyhlášením výběrového řízení na vytvoření projektu na vybudování koupaliště 
ve Všetulích. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila návrh přijat usnesení, kterým zastupitelstvo 
ukládá vedení města zajistit uzavření poţární nádrţe a na příští jednání předloţit 
vyhlášením výběrového řízení na vytvoření projektu koupaliště. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková vyjádřila názor, ţe mít ve městě dvě koupaliště je velký 
luxus.  
Na základě diskuse starosta města podal protinávrh: ZM schválilo vybudování 
koupaliště ve Všetulích a pověřilo ved. odd. ISÚ vytvořením rozpočtu pro další 
proces schvalování. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 9 proti, 4 se 
zdrţeli - protinávrh nebyl přijat. 
PaedDr. Zdeněk Janalík upozornil, ţe tato problematiku je nutno vyřešit. 
Starosta města  dal pokyn hlasovat o původním návrhu Ing. Pavla Karhana, který ho 
upravil takto: "ZM ukládá vedení města zajistit zachování "koupaliště" - rekreační 
vodní plochy - v nezkolaudované betonové nádrţi na pozemku p. č. 697/3, k. ú. 
Všetuly, a jeho legalizaci." 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala vyjádření právníka města k tomuto návrhu 
usnesení v souvislosti s výrazem nezkolaudovaná betonová nádrţ. Právník města se 
vyjádřil k takové formulaci negativně. 
O návrhu Ing. Karhana bylo hlasováno takto: 5 pro, 9 proti, 1 se zdrţel, 7 
nehlasovalo - návrh nebyl přijat, usnesení nevzniklo. 
Mgr. Milan Fritz podal protinávrh usnesení: ZM pověřilo radu města předloţit návrh 
vyuţití pozemku p. č. 697/3, k. ú. Všetuly, a to v termínu do 30.09.2017. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno takto: 11 pro, 4 proti, 1 se zdrţel, 6 nehlasovalo - 
protinávrh nebyl přijat.  
Zdeněk Hlobil se omluvil z další účasti na zasedání. 

 
 

23. Materiál na stůl - ul. Horní  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
vedení města, aby připravilo projekt a finanční návrh řešení na vybudování 
komunikace pro pěší, VO a komunikaci pro silniční vozidla v ulici Horní-úsek 
Přerovská-k Rusavě.  

 
Úvodní slovo přednesl Ing. Pavel Karhan s tím, ţe v loňském roce předkládal návrh 
na usnesení, aby byla opravena komunikace Horní. Byla opraveno zavezením 
nekvalitního materiálu, coţ situaci ještě zhoršilo. V ulici jsou zkolaudovány další 
domy a město je povinno vybudovat VO, chodník a komunikaci. Oprávněnost  jeho 
návrhu potvrzuje i petice občanů ulice. 
Starosta města vyzval přítomného vedoucího odd. ISÚ Ing. Julíčka, aby se k této 
problematice vyjádřil. Ing. Julíček informoval přítomné, ţe v současném 
návrhu rozpočtu částka na rekonstrukci ul. Horní není. Je plánováno v současné 
době řešit její opravu zasypáním výfrezkami s tím, ţe dokumentace na rekonstrukci 
je zpracována. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  



Hlasování  
Pro: 7 Proti: 3 Zdrţelo se: 9 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Nevzniklo 

 
 

24. Materiál na stůl - křižovatka Palackého-Nerudova  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 

1.1. vedení města, tedy starostovi a místostarostům města, aby uhradili částku na 
dopravní značení křiţovatka Palackého Nerudova ze svých soukromých 
prostředků z důvodu nerespektování rozhodnutí zastupitelstva města. Jedná se 
o částku za období od nerespektování rozhodnutí ZM, tedy listopad a prosinec 
2016 ve výši 24 tis a částky za letošní rok ve výši 90 tis. Kč Částka tímto 
ušetřená v rozpočtu města ve výši 114 tis. Kč bude zapojena do rezervy 
rozpočtu města. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova zrušilo 
 
s okamţitou platností provizorní úpravu této tohoto přechodu.  

 
Úvodní slovo přednesl Ing. Pavel Karhan s tím, ţe seznámil přítomné s konkrétním 
návrhem řešení problémů křiţovatky z těchto důvodů: bezpečnost 
chodců; průjezdnost křiţovatky; umoţnění výjezdu z ulice Nerudovy; zásobování a 
obsluţnost provozoven od Raaba po Tacla a na druhé straně od Family po lékárnu 
Dr. Maxe; umoţnění výjezdu z ulice Plačkov a přecházení chodců ulicí Palackého z 
parkoviště Plačkov mimo přechod k poště. Objasnil, proč dle jeho názoru 
přepracovaný návrh řeší přemístění přechodu před poštu, a tím vlastně celou 
dopravní situaci komplikuje. Konstatoval, ţe město svým rozhodnutím způsobilo 
škodu a vzhledem k veřejně vyjádřenému doznání na jednání ZM je důvod ji po něm 
poţadovat. Doporučil zrušit provizorní úpravu. Jako majitel provozovny 
Elektrocentrum v této lokalitě prohlásil, ţe uhradí náklady na vytvoření zálivu pro 
zásobování mé prodejny a jako krajský zastupitel se zasadí o úpravu krajské 
komunikace v provedení dle studie architekta Ing. Alstera. 
Reagoval starosta města a objasnil na řešení provizorní varianty, lokalita bude 
vyřešena značením po dořešení rekonstrukce ul. 6. května kvůli častým uzavírám ve 
městě a navrhl porovnání studie Ing. Alstera s novým návrhem na řešen. 
Reagoval Ing. Radek Doleţel upozornil, ţe tato problematika byla dlouho 
diskutováno a dle názoru Policie ČR jako nejlepší její řešení provizorní variantou s 
jejím dočasným ponecháním s tím, ţe všechny zmiňované problémy nový projekt 
bude řešit. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  
 

Hlasování  
Pro: 4 Proti: 6 Zdrţelo se: 9 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Nevzniklo 
 
 
 

 
 

25. 20/2/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 2/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 



  
rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předloţeného návrhu. 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 2/2017 do rozpočtu města a účetních 
výkazů. 

Termín: 04.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením přítomné provedl vedoucí 
Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Martin Koplík informoval o nedoporučujícím stanovisku Finančního výboru. Výtky 
k jednotlivým poloţkám rozpočtového opatření poskytl Ing. Pavel Karhan s tím, ţe 
kritizoval nekoncepčnost a nepřesnost vedení města, zejména v souvislosti s 
rekonstrukcí ul. 6. května, kdy například obrubníky nejsou součástí dotace a město je 
hradí z vlastních prostředků. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil připomínku k výši nákladů na provozování mobilního 
kluziště a poţadoval doplňující informace týkající se nákladů na převod Sportcentra 
a krytého bazénu v souvislosti s DPH. Informaci poskytl Ing. Dušan Leško s tím, ţe 
město poţádá o vratku DPH.  
Na zmíněné výtky reagoval a postup vedení města obhájil starosta města a po 
ukončení diskuse přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
   

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

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

26. 21/2/ZM/2017 Žádost o dotaci - pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDH Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (DA) pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Dobrotice a 

2. vyčlenění finančních prostředků (vlastních zdrojů) z rozpočtu města pro rok 
2018 na spolufinancování akce.  
 

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

1.1. zajistit v termínu podání žádosti. 

Termín: 31.05.2017 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

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

Termín: 31.05.2017 
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. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

27. 22/2/ZM/2017 Žádost o dotaci - pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDH Tučapy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (DA) pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Tučapy a 

2. vyčlenění finančních prostředků (vlastních zdrojů) z rozpočtu města na rok 
2018 na spolufinancování akce.  
 

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

1.1. zajistit v termínu podání žádosti.  

Termín: 31.05.2017 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

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

Termín: 31.05.2017 

 
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. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 4 
Usnesení: Přijato 

 

28. Souhlas s řešením úpadku Michala Hybnera, bytem Roštění  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
udělení souhlasu s řešením úpadku Michala Hybnera, IČO 66616476, oddlužením. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. písemně oznámit ţadateli rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 05.05.2017 

 
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 Hlasování  



Zpracovatel: Hana Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Pro: 11 Proti: 0 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 5 
Usnesení: Nevzniklo 

 

29. 23/2/ZM/2017 Změna členů v Osadním výboru Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 

1. rezignaci Davida Javoříka, bytem Dobrotice 98, ze dne 21.02.2017 na 
funkci předsedy a členství v Osadním výboru Dobrotice ke dni 
28.02.2017 a 

2. rezignaci Adriany Stoklasové, bytem Dobrotice 111, ze dne 
21.02.2017 na členství v Osadním výboru Dobrotice ke dni 
28.02.2017. 

II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
do konce volebního období 2015-2019 dle ustanovení § 120 odst. 1 a 2 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění s platností od 01.05.2017: 

1. Martu Žákovou, bytem Dobrotice 28, předsedkyní Osadního výboru 
Dobrotice  a 

2. Romanu Chytilovou, bytem Dobrotice 78, členkou Osadního výboru 
Dobrotice. 

III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. písemně informovat členy osadních výborů o jejich zvolení. 

Termín: 08.05.2017 

 
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: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 24/2/ZM/2017 Pověření starosty města k zastupování na valné hromadě 
společnosti VAK Kroměříž, a. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta k zastupování na valné hromadě společnosti 
VAK Kroměříž, a. s., která se bude konat 27.04.2017. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předat starostovi města výpis usnesení týkající se tohoto pověření. 

Termín: 25.04.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 



stanovisku rady města. 
Před projednáváním této zprávy splnil Mgr. Milan Fritz ohlašovací povinnost, ţe se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu, a to vzhledem k tomu, ţe 
je předsedou představenstva společnosti Česká infrastrukturní, která je ve smluvním 
vztahu s městem v souvislosti s akciemi společnosti VAK Kroměříţ, a. s., včetně 
výkonu hlasovacích práv na valných hromadách a informoval, ţe se zdrţí hlasování. 
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: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

31. 25/2/ZM/2017 Termíny jednání zastupitelstva města v II. pol. 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v II. pol. 2017 od 16 hod. takto: 
25.09., 13.11. a 18.12. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat o termínech zasedání zastupitelstva města  na webových 
stránkách. 

Termín: 08.05.2017 

 
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: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

32. 26/2/ZM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce 
milion)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. Akce milion - čj. 
HOL-29/2017/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení jiţ schválené částky na jednotlivá 
druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery 
vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předloţit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2017 

 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
stanovisku rady města a Komise pro neziskový sektor k jednotlivým ţádostem. 
Zároveň informoval o splnění ohlašovací povinnosti následujících členů 
zastupitelstva města, ţe se v tomto bodu jednání dostávají do střetu zájmu:        Mgr. 
Milan Fritz (organizace č. 15 a 52), Ing. Radek Doleţel (č. 1 a  9), Ing. Martin Koplík 
(č. 1 a 20), Libor Liška (č. 1), Ing. Pavel Karhan (č. 22 a 64), Mgr. Ondřej Machálek 
(č. 45, 64 a 36), Oldřich Rektořík (č. 22 a 64), Mgr. Rudolf Seifert (č. 63, 55, 45 a 42), 
Bc. Jakub Šneidr (č. 34 a 37),  Ludmila Hřeben Štaudnerová (č. 1), Mgr. Svatava 
Ságnerová (č. 5 a 62) a PaedDr. Zdeněk Janalík (č. 4, 10, 30 a 43). 
Ing. Pavel Karhan poţadoval doplňující informace o novém spolku č. 15 REDNECKS 
GYM v souvislosti s výší přidělené dotace. Informace poskytl           Ing. Radek 
Doleţel.  
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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

33. 27/2/ZM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
(mimořádné finanční dotace)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-30/2017/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu, znění veřejnoprávních 
smluv k těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, 
sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení jiţ schválené částky na 
jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se 
transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předloţit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
stanovisku rady města a Komise pro neziskový sektor k jednotlivým ţádostem. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

34. 28/2/ZM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
(mimořádné finanční dotace)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-30/2017/ŠK/CH) Atletice Holešov, z. s., dle předloţeného návrhu, 



znění veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloţeného návrhu a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení 
jiţ schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby 
dle činnosti, na kterou se transfer vynakládá. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předloţit veřejnoprávní smlouvu k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
souhlasném stanovisku rady města a Komise pro neziskový sektor.  
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
  

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

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

 

35. 29/2/ZM/2017 Žádost spolku Atletika, z. s., o mimořádný finanční příspěvek z 
rozpočtu města  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
spolku Atletika Holešov, z. s., poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z 
rozpočtu města ve výši 5.750.000 Kč na povinné pokrytí spoluúčasti u projektu 
"Rekonstrukce sportovního stadionu". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky. 

Termín: 15.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
souhlasném stanovisku rady města a Komise pro neziskový sektor.  
Ing. Pavel Karhan poţadoval informaci týkající se projektu spolku Atletika Holešov a 
informaci v souvislosti s udrţitelností dotace v případě, ţe by spolek zanikl. 
Informace poskytli Ing. Radek Doleţel, Mgr. Milan Fritz a Mgr. Jiří Mikulenka. 
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: 20 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

36. 30/2/ZM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na 
mládežnická družstva)  
 
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. dotace na 
mládeţnická druţstva v dlouhodobých soutěţích - čj. HOL-28/2017/ŠK/CH) dle 
předloţeného návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předloţených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
souhlasném stanovisku rady města a Komise pro neziskový sektor k jednotlivým 
ţádostem. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto 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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

37. 31/2/ZM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na 
tělocvičny)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. dotace na 
tělocvičny - čj. HOL-26/2017/ŠK/CH) dle předloţeného návrhu a znění 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloţených návrhů a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení 
jiţ schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby 
dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních smluv a úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
stanovisku rady města Holešova  a Komise pro neziskový sektor k jednotlivým 
ţádostem. 
Ing. Pavel Karhan připomínkoval, ţe statut fondu nebyl upraven i na hudebny. 
Spolky, které netrénují v tělocvičně, nemohou o tuto dotaci ţádat (např. taneční 
krouţek Všetuláček). V této souvislosti informoval, ţe větší část letošní finanční 
dotace Jednoty Orel půjde 3. ZŠ na úhradu nákladů s pronájmem hudebny. 
Reagoval Ing. Radek Doleţel s doporučením předat návrh na úpravu statutu fondu 
Komisi pro neziskový sektor, která se tím bude zabývat. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh, aby rada města velmi zvaţovala ţádosti 
o přidělení mimořádné finanční dotace, které jsou podávány po termínu rozdělování 
z Fondu kultury, sportu a vzdělávání a informovala o tom, ţe Kontrolní výbor 
kritizoval četnost těchto ţádostí. 



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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

38. 32/2/ZM/2017 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
 

1. JUDr. Jarmile Pokorné 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2016, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 

2. PhDr. Josefu Svátkovi in memoriam: 
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoţivotní přínos městu Holešovu. 

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

1.1. zajistit předání ocenění. 

Termín: 11.05.2017 

 
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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

39. 33/2/ZM/2017 Pojmenování nové ulice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pojmenování nové ulice kolmé k ulici Osvobození názvem Stojanova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. informovat Odbor dopravní a správní o rozhodnutí zastupitelstva města. 
  

Termín: 10.05.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města na návrh PaedDr. Zdeňka Janalíka, aby se 
ulice jmenovala Stojanova. Tento návrh byl odlišný od návrhu Komise památkové 
péče a letopisectví. 
Starosta města informoval o návrhu občana města Radka Zapletala, aby se nová 
ulice jmenovala Josefa Janoše na základě toho, ţe byl zakladatelem Sorry klubu 
Holešov. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto 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: 21 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

40. 34/2/ZM/2017 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu 
energií v roce 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě 
Holešov, IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2017 v městských objektech čp. 
1134 a 1136 na ul. Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, čp. 1407 na ul. Tovární a 
čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce a ve kterých 
poskytuje sociální sluţby. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Vaško 

1.1. zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy a vyplacení účelové neinvestiční 
dotace Charitě Holešov. 

Termín: 24.04.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil souhlasné stanovisko a navrhl částku zahrnout 
do rozpočtového opatření. K tomu se vyjádřil přítomný vedoucí Odboru finančního 
Ing. Dušan Leško, ţe ţádost můţe být schválena nyní a na červnovém zasedání 
bude zahrnuta do rozpočtového opatření. 
Ing. Pavel Karhan navrhl, aby bylo upraveno rozpočtové opatření s tím, ţe se tato 
částka převede z finanční rezervy na bazén. K tomu vyjádřil z technických důvodů 
nesouhlasné stanovisko starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

41. 35/2/ZM/2017 Materiál na stůl - digitalizace kina  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o dotaci Státního fondu kinematografie na projekt digitalizace kina 
Svět. 

 
Starosta města vyzval přítomného ředitele Městského kulturního střediska          Mgr. 
Chmelíka a Ing. Ţůrka k představení návrhu digitalizace kina Svět s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová digitalizaci kina podpořila a přednesla návrh na usnesení. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o něm hlasovat.  

 

 
Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 



Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

42.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Mgr. Jana Slovenčíková informovala členy zastupitelstva o kulturních akcích 
města a zároveň vyzvala členy zastupitelstva, aby se do organizace Dnů 
města zapojili. 
Ing. Martin Koplík seznámil členy zastupitelstva města s plánem kontrol Finančního 
výboru.  
Závěrem starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
 
36/2/ZM/2017 Materiál na stůl - plán kontrol Finančního výboru  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
plán kontrol Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2017. 
 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 Nehlasovalo: 
4 
Usnesení: Přijato 

 
Ing. Pavel Karhan informoval přítomné o tom, ţe od počátku volebního období tedy 
od vzniku odboru Odbor výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí vykazuje nedostatky. 
V oblasti samosprávy dochází k mnoha problémovým postupům. V loňském roce 
předloţil konkrétní případy špatné péče o městskou zeleň, se kterými členy 
zastupitelstva města seznámil. Proto také podal trestní oznámení na neznámého 
pachatele ve věci špatného hospodaření s dřevní hmotou. Dalším problémem jsou 
rozhodnutí státní správy, která jsou nadřízenými orgány rušena - např. Krajským 
úřadem ZK zrušené rozhodnutí o přestupku proti Karlu Loučkovi a rozhodnutí 
Krajského úřadu v Olomouci ve věci vodoprávního řízení v zóně, které v prosinci 
2016 Ministerstvo zemědělství z důvodu "podjatosti" úředníků ZK předalo do 
Olomouckého kraje. Z konkrétních přístupů k různým věcem - povolování kácení, či 
správní řízení k různým subjektům i pochybení  dle  jeho názoru jde zřejmě o 
problém podjatosti státní správy a samosprávy, a proto je na místě provést 
organizační změny na odboru a docílit tak nápravy. Závěrem přednesl návrh na 
usnesení: "ZM ukládá tajemníkovi města provést organizační změny na Odboru 
výstavby, rozvoje a ţivotního prostředí tak, aby jiţ nedocházelo k nezákonným 
rozhodnutím v působnosti státní správy a dále, aby předešlo problémům spojených s 
moţnou podjatostí mezi záleţitostmi státní správy a samosprávy." 
Starosta města vyzval přítomného vedoucí Odboru VRŢP Ing. Tomáše Nedbala, aby 
se k těmto výtkám vyjádřil. Ing. Nedbal se vyjádřil s tím, ţe zmíněný výčet obsahoval 
mnoho nepřesností. Závěrem starosta města dal pokyn o návrhu usnesení hlasovat. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 5 proti, 5 se zdrţelo, 6 nehlasovalo - 
návrh nebyl přijat. 
PaedDr. Zdeněk Janalík pozval přítomné na vystoupení divadelního souboru 
studentů gymnázia "Dívčí válka", které se uskuteční 26.04.2017 od 19 hod. v kině 
Svět. 
Bc. Jakub Šneidr poţádal členy zastupitelstva města, aby podpořili hlasováním 
veřejnou sbírku na hájenku v zámeckém parku. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková se dotazovala, v jaké stavu je řešení problematiky 
komunikace na ul. Krátká. Reagoval přítomný ved. Odboru VRŢP Ing. Nedbal, ţe 
projekt je hotový a o výsledném rozpočtu budou členové zastupitelstva 
informováni.  Dále hovořila o problematice zákazu stání před budovou polikliniky, kde 
po několika minutách občané dostanou pokutu za porušení zákazu a upozornila 



na problematiku parkování aut před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Vysvětlení 
k této problematice poskytl přítomný Bc. Roman Zálešák, zástupce Eduarda 
Dlhopolčka, pověřeného řízením městské policie. Zajištění většího dohledu a řešení 
problematiky udělování výjimky ze zákazu stání v této lokalitě přislíbil starosta města. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, v jakém stádiu je úprava dopravního značení na 
křiţovatce ul. Národních bojovníků a Havlíčkova. Odpověděl Ing. Nedbal, ţe do 
konce měsíce by měla být úprava značení dokončena. Dále se Ing. Karhan  
dotazoval na problematiku mlýnského náhonu. Reagoval starosta města s tím, ţe 
projekt se zpracovává, ale jiţ byly některé úpravy provedeny. Doplňující informaci 
poskytl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. 
Mgr. Svatava Ságnerová pozvala přítomné na prestiţní sportovní událost - turnaj v 
kopané dívek a chlapců, který se koná 25. a 26. května v Kroměříţi. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, zda je pravda, ţe výběrové řízení na opravu plotu 
zámecké zahrady údajně vyhrála firma, která nevlastnila ţivnostenské oprávnění na 
stavební práce. Odpověděl starosta města s tím, ţe toto oprávnění vlastnili její 
subdodavatelé.  

 
 

43.  Diskuse občanů města  

Občané města moţnosti diskuse nevyuţili. 

 
 

44.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Jana Slovenčíková ověřila zapisovatelkou 
předloţený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesla. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

 
 

45.  Závěr  

Ve 22:30 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

V Holešově 02.05. 2017 
 

  

  
  Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
       starosta města  
  
  
 
 
  Mgr. Milan Fritz v. r.       Mgr. Ondřej Machálek v. r. 
        ověřovatel                                  ověřovatel 
 

 


