
Z Á P I S   

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 20.02.2017 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  místostarosta  
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  
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,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 1. 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 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Z účasti na 
zasedání byla omluvena MUDr. Lenka Dúbravčíková, ze začátku jednání PaedDr. 
Zdeněk Janalík a Bc Jakub Šneidr. Upozornil, že jednání zastupitelstva města je 
nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Následně přednesl program jednání a zároveň vyzval členy zastupitelstva města k 
podání návrhů na jeho doplnění. Ţádné návrhy na doplnění nebo změnu podány 
nebyly, proto dal pokyn o programu 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Holešova konaného 
19.12.2016  

Se zprávou o plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 19.12.2016, kterou zastupitelé obdrželi elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli ţádné připomínky a plnění jeho 
usnesení vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl ověřovateli zápisu Oldřich Rektořík a Ludmila Hřeben 
Štaudnerová. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Mgr. Jana Slovenčíková a Ing. Jaromír Tomšů. Jelikož nebyly jiné 
návrhy, dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Rámcový přehled činnosti orgánů města od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Holešova konaného 19.12.2016 
  
Město "pravidelné":  

 řádné schůze rady města 



 jednání výborů a komisí + kontrolní dny na stavbách 
 jednání redakční rady Holešovska, jednání 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 (žádosti apod.) - VO; chodníky; MŠ Havlíčkova 
a Tučapy; dům čp. 55; sídliště Novosady a sídliště U Letiště; stadion Míru; 
rekonstrukce ul. 6. května; terminál (autobusové nádraží); zámek; obnova 
památek; vodovod Količín; masné krámy; revitalizace zámecké obory a 
sadů;  zateplení a oprava "hasičské zbrojnice", hřiště Količín aj. 

 zasedání Mikroregionu Holešovsko v Jankovicích (21.12.) a v Míškovicích 
(07.02.) a příprava projektů v rámci MAP 

 příprava Dnů města, koncertu a reprezentačního plesu města a jeho 
vyhodnocení 

 jednání o pronájmu mobilního kluziště, jeho dovybavení a provoz, 
vyhodnocení apod. 

 setkání a jednání se zástupci SDH a JSDH Holešov (02.02.), se zástupci 
spolků a organizací 

 účast na různých společenských akcích, vítání občánků (OV Količín), při 
výročích i na pohřbech (kolegyně, osobnosti města) apod. 

 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) 

 jednání o opravách a úpravách obřadní místnosti (MěÚ, architekt, TH a TS) 
 projektování úpravy křižovatky Palackého/Nerudova/Grohova 
 účast na výročních schůzích spolků a organizací města a místních částí - 

hasiči (SDH v místních částech), spolky (KČT Holešov, Klubu modelářů 
Holešov, Zahrádkáři Dobrotice, Všetuláci sobě) 

 příprava významných akcí města - Drásal, Regata aj.  

Další důleţitá jednání: 
  
21.12.2016 - předvánoční setkání bývalých a současných představitelů 
města 
04.01.2017 - Centrála cestovního ruchu Jihovýchodní Moravy - spolupráce 
05.01. - 09.02.2017 - schůzky se všemi pracovníky odborů městského 
úřadu - provoz městského úřadu, komunikace mezi odbory apod. 
11.01.2017 -  tisková konference města - kulturní a plesová sezóna, kluziště 
a investice v I. pol. roku 
13.01. - jednání s projektantem Ing. Lvem k rekonstrukci krytého bazénu + 
řešení problematiky finančního vyrovnání s panem Svobodou 
17.01. - setkání se zástupci a. s. VaK Kroměříž a ŘSZK - revitalizace ulice 
6. května 
18.01. a 25.01. - jednání o stavu náhonu - zamrznutí a zastavení průtoku 
vody (příprava projektu na opravy a setkání s projektantem) 
19.01. - účast na veletrhu REGION TOUR Brno 
27.01. - jednání se zástupci a. s. MOPAS (situace společnosti) 
06.02. - oddělení hospodářské kriminality PČR Kroměříž - žaloba na město 
- zámecká zahrada 



09.02. - jednání s JUDr. Kaliňákem a p. T. Svobodou - bazén - vyrovnání, 
předání aj. 
10.02. - setkání s představiteli Kroměříž a Bystřice p. H. - cestovní ruch 
10.02. - jednání a příprava "veřejné služby" v Holešově 
16.02. - setkání s p. J. Kaňou - oprava areálu pivovaru, lokalita nám. Sv. 
Anny 
16.02. - veřejná schůze v Količíně - příprava budování vodovodu, hřiště aj. 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdruţení: 
  
20.12. - předvánoční koncert dětí z Odborného učiliště a ZŠ praktické a MŠ 
Grohova 
25. a 26.12. - vánoční koncerty Hol. kom. orchestru a Chrám. sboru a HDS 
Moravské děti 
30.12.2016 - noční benefiční pochod Rusava - sv. Hostýn 
01.01.2017 - novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
06.01. - setkání neziskových organizací (komise pro neziskový sektor) - kino 
Svět 
07.01. - Tříkrálová sbírka (charita) - region 
08.01. - otevření "zámeckého kluziště" 
08.01. - novoroční koncert města (Hol. kom. orchestr) - zámek 
14.01. - Ples města Holešova - zámek 
20.01. - blahopřání paní Machalové k 90. výročí narození 
21.01. - koncert festivalu Musica Holešov - japonská houslistka 
24.01. - varhanní koncert L. Šuranského (učitel ZUŠ) - kostel 
26.01. - vyřazení frekventantů Vyšší policejní školy MV Holešov - zámek 
28.01. - Farní ples, 04.02 Ples Castella a partnerů, 10.02. Ples 3. ZŠ a Ples 
hasičů (SDH) 
09.02. - setkání se zástupci židovské obce a rabínem z USA - synagoga a 
prostory 
17.02. - společenské setkání a mše sv. starostů mikroregionu a farnosti 
Holešov 
  
Aktuální pozvánky: 

25. a 26.02. - vodění medvěda (ostatky) - tradiční masopustní veselí - Holešov a 
region 
25.02. - "Rohálovská desítka" - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích 
01.03. - opereta "Na tý louce zelený" - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž - 
zámek 
04.03. - Ples 2. Základní školy Holešov - zámek 
04.03. - Holešovský talent - finálový večer - tělocvična TYMY 
11.03. - společenský večírek Sokola Holešov - sokolovna 
11.03. - svatební veletrh - zámek 
17.03. - Ples Vyšší policejní školy a SPŠ MV Holešov - zámek 
18.03. - otevřený turnaj ve volejbalu - sokolovna Holešov 
18.03. - Country bál - společenský sál TYMY 
25.03. - Holešovský blešák - zámek 
31.03. - Noc s Andersenem - pohádkové nocování v městské knihovně a v TyMy 
17.03. - úvodní koncert festivalu Musica Holešov - zámek 
26.03. - Vítání jara - TYMY 
27.03. - koncert HDS Moravské děti s hosty - zámek 
březen - červen - výstava Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál 
z Ditrichštejna a jeho doba. Holešov a sv. Jan Sarkander - zadní galerie zámku 
březen - červen - výstava Antonín a Vladimír Fischerové - chodba 1. patra 



08.04. - Den zdraví - 10. ročník - 3. ZŠ 
08.04. - Všetulská hůlka - mezinárodní mažoretková soutěž - zámek 
09.04. - koncert Holešov. komorního orchestru a Hol. chrámového sboru - kostel 
02.04. - Zámecká noc - zahájení "zámecké" sezóny - noční prohlídky zámku 
15.04. - Otevírání nebe - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák 
21.04. - vzpomínkový pochod Clay-Eva - XIV. ročník nočního pochodu - Junák 
Holešov 
22.04. - okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář - zámek Holešov 
28.04. - Majáles - studentské slavnosti - Gymnázium Holešov 
29.04. - Raab Rohálovská padesátka - závod horských kol - 8. ročník 
14.04. - koncert festivalu Musica Holešov - zámek 
27.04. - Slet čarodějnic - mikroregion, zahrada TYMY 
  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
  
Závěrem poskytl informace v souvislosti s vodní nádrží ve Všetulích. 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 

města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 1/1/ZM/2017 Měsíční odměny neuvolněným členům ZM za výkon jejich funkce  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) a u) a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměny 
poskytované neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova za výkon 
jejich funkce dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2017. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 10.03.2017 

 
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: Eva Kománková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7. 2/1/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešov - rozpočtové opatření č. 1/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předloženého návrhu. 
 
 

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


II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 1/2017 do rozpočtu města a účetních 
výkazů. 

Termín: 28.02.2017 

 
Na jednání se dostavil PaedDr. Zdeněk Janalík. 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné 
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško a zároveň poskytl doplňující 
informace. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se povinného odvodu 
84 tis. Kč v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených. Poskytl je 
tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Dále požadoval vyjádření k 
výši příjmů a výdajů. Vyjádření poskytl Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan požadoval informace týkající se rekonstrukce krytého bazénu. 
Poskytl je starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala informace týkající se finančního vyrovnání se 
současným provozovatelem krytého bazénu a otázky permanentek. Poskytl je 
starosta města. 
Ing. Martin Koplík informoval o souhlasném stanovisku 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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 3/1/ZM/2017 Ţádosti o dotace na provoz koupaliště a krytého bazénu v roce 
2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí dotace: 
 

1. na provozování zámeckého koupaliště na základě předloženého vyúčtování 
nákladů do maximální výše 350 tis. Kč pro společnost Technické sluţby 
Holešov, s. r. o., na rok 2017, 

2. zálohu na úhradu energií při provozování krytého bazénu na základě 
průběžného vyúčtování do maximální výše 2 mil. Kč pro společnost Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., na období 05-12/2017, 

3. na úhradu energií při provozování krytého bazénu na základě předloženého 
vyúčtování za rok 2016 a 01-04/2017 do maximální výše 1 mil. Kč pro Tomáše 
Svobodu a 

4. uzavření veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit tyto smlouvy k podpisu. 

Termín: 28.02.2017 
 
 



Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se výše finanční dotace 
společnosti Technické služby Holešov, a. s., na provoz zámeckého koupaliště. 
Informace poskytl starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

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

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

 

9. 4/1/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 
1925/41 a p. č. 1925/42, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje 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, 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 28.02.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala vyjádření ke stanovisku právničky města v 
souvislosti s realizací koupě, kdy  je třeba se vypořádat se stávajícím nájemním 
vztahem. Vyjádřil se místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a přítomná 
zpracovatelka předkládané zprávy Jitka Hanslíková. 
Ing. Pavel Karhan požadoval vyjádření ke stanovisku oddělení životního prostředí 
týkající se přístupu na skládku v této lokalitě. Poskytl ho místostarosta města Bc. 
Jaroslav Chmelař a starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poskytla doplňující informace k tomuto záměru 
prodeje. 
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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 5/1/ZM/2017 Zveřejnění záměru směny pozemků - Novosady  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že 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 přejdou 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 předloženého 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. zajistit zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 28.02.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan zpochybnil schvalování směny pozemků před investičním 
záměrem. Reagoval starosta města a zároveň poskytl vysvětlení. 
Mgr. Milan Fritz se dotazoval, zda jsou v této lokalitě další pozemky města. 
Odpověděla přítomná zpracovatelka předkládané zprávy Jitka Hanslíková. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se vlastnictví pozemků. 
Odpověděl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař a Jitka Hanslíková. 
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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 6/1/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška města Holešova, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřízených městem Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit vyhlášku k podpisu a zajistit její zveřejnění na úřední desce. 

Termín: 15.03.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel 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: Ing. Radek Doležel 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

12.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Radek Doležel informoval členy zastupitelstva města o situaci týkající se 
výstavby spojovací cesty C9  v Dobroticích s tím, že v současné době se 



zpracovává prováděcí dokumentace, stavební povolení by mělo být vydáno do 
konce roku a realizace by měla být uskutečněna v roce 2018. 
Na jednání se dostavil Bc. Jakub Šneidr. 
Ing. Jaromír Tomšů kladně zhodnotil a vyjádřil poděkování za přípravu 
Reprezentačního plesu města a Plesu Castella. 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila souhlas s tímto názorem a zároveň požádala o 
informaci týkající se vytíženosti mobilního kluziště. Upozornila na nutnost řešení 
dopravní problematiky u 3. Základní školy a podala podnět na celoroční provoz 
fotbalového hřiště, které je vybaveno umělým travním porostem.  Závěrem kladně 
zhodnotila nové webové stránky města a dotazovala se, kdy na ně budou 
mít přístup handicapovaní občané a senioři města. Vyjádřil se starosta města a se 
zprávou týkající se zhodnocení provozu mobilního kluziště vystoupil ředitel 
společnosti TS Holešov Libor Liška. K přístupu na webové stránky města poskytl 
informaci Ing. Martin Koplík s tím, že zjednodušená verze pro tyto občany by měla 
být spuštěna začátkem března. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil k vytíženosti mobilního kluziště negativně vzhledem k 
propočtu rentability a s ohledem na využívání veřejných prostředků. 
Zdeněk Hlobil požadoval doplňující informace týkající se výstavby cesty v 
Dobroticích a podal podnět k řešení problematiky tvoření ledové plochy na 
cyklostezce v této obci. Informace poskytl starosta města a přislíbil prověřit 
možnost řešení této problematiky. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil svůj názor týkající se problematiky náhonu v Dobroticích 
a informoval o usnesení ze schůze spolku Všetuláci sobě, kterým jeho členové 
vyjádřili nesouhlas se zrušením všetulské vodní nádrže. Usnesení zároveň předal 
starostovi města. Tlumočil žádost občanů týkající se prověření technického 
stavu psího koše na sídlišti Novosady a závěrem se dotazoval, zda byla provedena 
změna dopravního značení v lokalitě křižovatky Havlíčkova, Školní, Sušilova, 
Kráčiny a Národních bojovníků z důvodu bezpečnosti občanů. Odpověděl starosta 
města s tím, že realizace zatím nebyla zahájena a prověří možnost co nejdříve tuto 
problematiku řešit. 
Mgr. Milan Fritz podal podnět prověřit využívání sportovní haly na 1. Základní 
škole v souvislosti se stížností na problematické jednání správce této haly a 
požádal o informaci týkající se podání trestního oznámení pro podezření z 
trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Informaci 
poskytl starosta města a prověření stížnosti na jednání správce sportovní haly 
přislíbil Ing. Radek Doležel. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně se vyjádřila k informovanosti občanů 
města a zabezpečení pitné vody při havárii vodovodního přivaděče, která nastala 
vzhledem k velkým mrazům v měsíci lednu. Závěrem požadovala informaci, proč 
výkop po havárii v ul. Palackého (Smetanovy sady) nebyl doposud zasypán. 
Vyjádřil se starosta města s tím, že situaci prověří. 
MUDr. Ivan Manďák k této havárii vyjádřil své stanovisko a zároveň upozornil na 
špatný technický stav kontejnerů na tříděný odpad ve městě. Reagoval starosta 
města. Doplňující informaci poskytl Libor Liška. 
Oldřich Rektořík podal podnět na řešení problematiky změny směru bruslení na 
mobilním kluzišti v souvislosti se zajištěním bezpečnosti bruslařů. Libor Liška 
přislíbil, že možnost řešení této problematiky prověří. 
Mgr. Jana Slovenčíková upozornila na dlouhotrvající obnovu dopravního značení 
před budovou pošty. Reagoval starosta města.  

 
 

13.  Diskuse občanů města  

Z řad občanů města vystoupila paní Nevřalová, která kladně zhodnotila a 
poděkovala za umístění mobilního kluziště v zámecké zahradě, a paní Knichalová, 



která hovořila o zlepšení sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům 
v Centru pro seniory.  

 
 

14.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předsedkyně návrhové komise Mgr. Svatava Ságnerová ověřila zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli ţádné připomínky. 

 
 

15.  Závěr  

V 18 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

V Holešově 22.02.2017 
 
 

  

 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města  
 
 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r.     Oldřich Rektořík v. r. 
                ověřovatelka                         ověřovatel 
 

 

 

 


