
Z Á P I S   

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 26.06.2017 

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  
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  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  Pavel  Svoboda,  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  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 3. 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 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Omluven byl 



Pavel Svoboda. Zároveň upozornil, ţe jednání zastupitelstva města je nahráváno s 
tím, ţe záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl 
program jednání a zároveň vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na 
jeho doplnění. Žádné návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, proto dal 
pokyn o programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání:  

1. 
Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

3. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

6. 
Změna zakladatelské listiny společnosti Technické sluţby Holešov, s. r. o. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Změna zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s 
r. o. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Souhlas s řešením úpadku Michala Hybnera, bytem Roštění 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Obecně závazná vyhláška města Holešova o nočním klidu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Pacetluky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bořenovice 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č 3/2017 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Závěrečný účet za rok 2016 a schválení účetní závěrky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Odměny členům Kontrolního výboru ZM a předsedům OV za výkon jejich 
funkce v I. pol. 2017 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

15. 
Ţádost o odkoupení akcií společnosti Mopas, a. s. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

16. 
Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti města Holešova 
Předkládá: Ing. František Fuit 

17. 
Zveřejnění záměru směny pozemků 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

18. 
Zveřejnění záměru směny pozemků Sadová 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

19. 
Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 768/1, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

20. 
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3636/2, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 



21. 
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. Ţopy a k. ú. 
Lukoveček 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

22. 
Úplatné nabytí pozemků k. ú. Tučapy u Holešova 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

23. 
Bezúplatné nabytí pozemků k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

24. 
Prodej částí městských pozemků p. č. 3302/2 a p. č. 3302/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

25. 
Bezúplatné nabytí prodejního stánku v lokalitě u nádraţí v Holešově 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

26. 
Směna pozemků - ul. Samostatnost 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

27. 
Prodej pozemku parc. č. 128/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

28. 
Prodej části pozemku parc. č. 1580/1, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

29. 
Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Všetuly po stavbě "Silnice II/490 a 
II/438: Holešov, Všetuly, OK" 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

30. 
Návrh na změnu územního plánu - Langovi 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

31. 
Návrh na změnu územního plánu - Vaculíkovi 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

32. 
Návrh na změnu územního plánu - UNIQUE Textiles, s. r. o. 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

33. 
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016 
Předkládá: Ing. Radek Doleţel 

34. 
VPS o poskytnutí dotace na úhradu provozní ztráty odpadového centra 
Předkládá: Ing. Radek Doleţel 

35. 
Smlouva se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., o krytí 
provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu 
Předkládá: Ing. Radek Doleţel 

36. 
Zpráva o činnosti a hodnocení práce Kontrolního výboru ZM Holešova za I. 
pol. 2017 
Předkládá: Ludmila Hřeben Štaudnerová 

37. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

38. 
Diskuse občanů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

39. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

40. Závěr - různé 

   

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



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

Se zprávou o plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 24.04.2017, kterou zastupitelé obdrţeli elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli ţádné připomínky a plnění jeho usnesení 
vzali na vědomí. 
Na jednání se dostavili Ing. Pavel Karhan a PaedDr. Zdeněk Janalík. 

 

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: Ludmila Hřeben Štaudnerová a 
MVDr. Zbyněk Miklík. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloţení: Ing. Jaromír 
Tomšů, Bc. Jakub Šneidr a Ing. Martin Koplík. Jelikoţ nebyly jiné návrhy, dal pokyn 
o sloţení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města 
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání, 
konaného 24.04.2017: 
Město "pravidelné": 

 řádné schůze rady města 
 jednání výborů a komisí + jednání redakční rady Holešovska, bytové 

komise, web komise apod. 
 kontrolní dny na stavbách (6. května, zámek, MŠ Tučapy aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i s 

Policií ČR, dále s MKS, vedením TH (např. bazén) a TS (koupaliště, 
odpadové centrum, úklid města aj.) 

 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště a 
sportoviště) 

 pravidelná příprava investičních akcí města a jejich financování v rámci 
projektů (projektová dokumentace, ţádosti, administrativní věci a povolení 
aj.) a příprava projektové dokumentace 

 projednávání změn územního plánu (12.05. atd.) 
 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj 
 účast na různých společenských, kulturních a společenských akcích, při 

výročích a jubileích, na pohřbech, hody a hodové slavnosti v obcích regionu 



a místních částech apod. 
 jednání s SDH Holešov a jednotkou SDH Holešov, Ţopy, Tučapy a schůzky 

s dalšími spolky 
 příprava významných akcí města - Dny města, Regata, BM Drásal, 

Veteráni, Fest. ţid. kult., výstavy (hlavní výstavy a Letní iluze) aj. 
 účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými 

organizacemi města 
 výběrová řízení na stavební a jiné investice a na ředitele/ředitelku ÚŠJ 
 setkání s občany, zástupci společností a firem (MOPAS aj.) a občanských 

iniciativ (kino, komunikace, náhon, Všetuly nádrţ aj.), zástupci kulturních 
iniciativ (ZLINFILM) apod. 

 jednání s pracovníky města a společnostmi města, farností Holešov, 
osadními výbory (především Dobrotice) aj. 

 setkávání se starosty regionu (jednání mikroregionu a svazky obcí) aj. 
 jednání s občanskými iniciativami - oprava dětských hřišť. Americký park aj. 
 několik jednání s vedením Zlínského kraje a vedením spol. Industry Servis 

ZK - rozvoj průmyslové zóny a spolupráce s městem 
 komunikace s médii 

Další důleţitá jednání: 
27.04. - VAK Kroměříţ - valná hromada + mimořádná schůze RM 
17.05. - Pracovní setkání ZM - zastavovací studie na některé lokality 
22.05. - Návštěva náměstka hejtmana ZK Josefa Zichy 
23.05. - Jednání s J. Kaňou - nám sv. Anny a Pivovar a schůzka s ŘSZK 
25.05. - Schůzka s VAK Kroměříţ 
29.05. - Valná hromada TH a TS + řádná schůze RM 
30.05. - Otevírání počítačové učebny 3. ZŠ a jednání s vedením Odborného 
učiliště a ZŠ praktické 
31.05. - Prohlídka komunikace a ulice U Potoka a přilehlé lokality (dopravní 
značení) 
31.05. - Společenské setkání v CPS - spolupráce se společností VERA 
05.06. - Předávání cen mikroregion - malá zasedačka - jednání 
mikroregionu (13.06.) 
06.06. - Policie ČR Kroměříţ - stromy 
13.06. - Zasedání mikroregionu v Prusinovicích 
16.06. - Dny města Pováţská Bystrica + 17. a 18.06. Dny Turčiankých 
Teplic 
19.06. - Setkání se zástupci organizace "Strom ţivota" - mobilní hospic 
21.06. - Jednání s KÚZK v záleţitosti sociálních sluţeb na Holešovsku 
22.06. - Valná hromada a. s. Mopas + jednání KÚ ZK v záleţitosti SPZ (Ing. 
J. Sukop, J. Zicha, Ing. V. Fousková) 
22.06. - Bezpečnostní rada města 
 
Kultura, školství, sport a občanská sdruţení: 
26.04. - Dívčí válka - divadlo gymnázia 
27.04. - Tisková konference k festivalu Holešovská Regata 
28.04. - Tisková konference města Holešova (akce, investice, památky 
apod.) 
29.04. - Rohálovská padesátka, letiště modeláři, pálení čarodějnic aj. 
02.05. - Tesco - granty (vyhodnocení a ocenění účastníků) 
03.05. - Koncert Festivalu Musica Holešov 
05.05. - Kladení věnců k pomníku padlých (Holešov hřbitov, Všetuly park a 
Količín) 
06 a 07.05. - "Sarkandrovské pouti", výstup na Jehelník (TJ Sokol) aj. 
11.05. - Jednání s vedením MŠ - zápis, zajištění provozu a letní provoz MŠ 
11.05. - Setkání s plk. Dufkem (85 let) - velitel hol. posádky v roce 1968 



11.05. - Vyhodnocení a předání příspěvků z Akce milión 
12.-14.05. - Dny města (13.05. - zámek - sala terrena - slavnostní vyhlášení 
a ocenění osobností města) - koncerty, setkání se zástupci partnerských 
měst - Turčianské Teplice, Pováţská Bystrica, Topoľčianky, Pszczyna, 
Skawina a Desinič) + koncert k svátku matek 
18.05. - Den policie - zámek 
19.-20.05. - Účast na Dnech druţebního města Pszczyna 
20.05. - Rybářské závody (Rybníčky) a kácení májky 
21.05. - Hasičské závody SDH Dobrotice 
21.05. - Vítání občánků v MČ Ţopy a folkové setkání a koncert TyMy 
(zámek) 
22.05. - Setkání s členy klubu důchodců 
26.05. - Sala terrena - předávání maturit. vysvědčení - VPŠ a SPŠMV 
28.05. - Dětský den zámek a malování v zámecké uličce 
01.06. - Vernisáţ výstavy 100 let Holaru 
02.06. - Olympiáda MŠ, večer projíţďka na kol. bruslích městem 
03.06. - Kulturní program na zámku (nádvoří a kašna - ing. Zachar) 
08.06. - Jednání s archeology - základy synagogy 
08.06. - Vernisáţ výstavy A. Warhola - zámek (a výstava dobrovolníků 
TyMy - Mlsná kočka) 
09.06. - Zámecká "5" a Noc kostelů 
11.06. - Závody mladých hasičů (Holešov ul. Bořenovská) 
16.-17.06. - Hudební festival Regata - zámecká zahrada 
17.06. - Soutěţ ve vzpírání VPŠ a SPŠMV 
18.06. - Slavnost Boţího těla 
23.06. - Dětský den Količín (závěr škol. roku) 
24.06. - Hodové slavnosti Tučapy a připomínka 60 let SDH Ţopy 
25.06. - Hodové slavnosti Dobrotice 
 
Aktuální pozvánky: 
29. 6. Letní iluze - vernisáţ tradiční výstavy - zámek 
1. 7. ČS Bikemaraton Drásal - závod horských kol - start v Holešově 
2. 7. Hurá prázdniny - dětské dny - Holešov a region 
2. 7. Setkání muzikantů Rymice 2017 - 13. ročník - obec Rymice 
8. 7. Setkání veteránů a historické hasičské techniky, burza náhradních dílů 
- SDH Němčice 21. a 22. 7. Toulavej - folkový festival - nádvoří zámku 
23. 7. Výročí posvěcení holešovských kostelů, farní den 
25. aţ 30. 7. Festival Týden ţidovské kultury - přednášky, filmy, koncerty, 
ochutnávky tradičních ţidovských pokrmů - synagoga, zámek 
29. 7. HolešovMAN - triatlon - koupaliště a okolí města 
Letní promenádní koncerty - nádvoří zámku a zámecká zahrada 
1. 8. Letní kinematograf bratří Cadíků 
4. 8. aţ 13. 8. Letní škola barokní hudby - zámek, kostely 
12. a 13. 8. Čmelák model show - setkání modelářů - průmyslová zóna 
7. aţ 15. 8. Letní škola barokní hudby - setkání hudebníků - zámek 
15. 8. Rusavská padesátka - maratón horských kol v okolí obce Rusava 
13. 8. Pouť - oslava patrocinia farního kostela 
19. 8. Rusavská padesátka - maraton horských kol - obec Rusava 
28. 8. Rozloučení s prázdninami - zámecká zahrada a region 
2. 9. Parkurové závody o pohár města Holešova a Dětský den - zámecká 
zahrada 
3. 9. Doţínky - krojovaný průvod, slavnostní mše svatá, program ve městě 
9. 9. Holešovská padesátka - Rusavskými kotáry na kole i pěšky - start 
Holešov 
16. 9. Holešovský blešák - zámek 
polovina září - podzimní řada koncertů festivalu Musica Holešov - zámek 



10. a 11. 9. Dny evropského dědictví - otevření památek 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 37/3/ZM/2017 Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 
25583140, se sídlem Holešov, Květná 1555, v následujícím znění:. 
  

1. článek 2 odst. 1 se doplňuje o písm. g) a h) tak, ţe odstavec je v tomto znění: 
  
"2.1. Předmětem podnikání společnosti je: 

(a) Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 
zákona 
(b) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
(c) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
(d) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
(e) Zámečnictví, nástrojařství 
(f) Hostinská činnost 
(g) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
(h) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení" 

2. článek 9 odst. 3 písm. e) se mění tak, ţe ustanovení je v tomto znění: 
  
"(e) Zasedání dozorčí rady je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech členů dozorčí rady a všichni členové byli o daném zasedání řádně 
vyrozuměni nebo s jeho konáním vyslovili souhlas." 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. předložit materiál ke schválení radě města plnící funkci valné hromady 
uvedené společnosti. 

Termín: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů podal návrh na úpravu čl. 9 odst. 3 písm. e) týkající se 
schopnosti usnášení dozorčí rady,  a to změnit podmínku přítomnosti 4 jejich členů 
na přítomnost nadpoloviční většiny jejich členů. 
PaedDr. Zdeněk Janalík s tímto návrhem vyjádřil souhlas. 
Vyjádřila se přítomná zpracovatelka návrhu na usnesení právnička města Mgr. 
Magdaléna Ţujová v tom smyslu, ţe předloţeným návrhem na změnu se stejně 

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


nezabrání změně zakladatelské listiny v případě změny celkového počtu členů 
dozorčí rady. 
Reagoval místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe je třeba jednoznačně určit 
nutnost přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejich členů. 
Návrh Ing. Tomšů na úpravu čl. 9 byl průběţným hlasováním schválen. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 38/3/ZM/2017 Změna zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
změnu zakladatelské listiny společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. 
s r. o., IČO 25309161, se sídlem Holešov, nám. Sv. Anny 1275, v následujícím 
znění: 

1. článek 2 odst. 1 se doplňuje o písm. f) aţ h) tak, ţe odstavec je v tomto znění: 
  
"2.1. Předmětem podnikání společnosti je: 

(a) Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 
zákona 
(b) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
(c) Výroba a rozvod tepla 
(d) Výroba tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů 
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 
(e) Vodoinstalatérství, topenářství 
(f) Masérské, rekondiční a regenerační služby 
(g) Provozování solárií 
(h) Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 
plavání, aerobních a fitness sportů" 
 

2. článek 9 odst. 3 písm. e) se mění tak, ţe ustanovení je v tomto znění: 
  
"(e) Zasedání dozorčí rady je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech členů dozorčí rady a všichni členové byli o daném zasedání řádně 
vyrozuměni nebo s jeho konáním vyslovili souhlas." 

3. zbývající ustanovení zůstávají beze změny. 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. předložit materiál ke schválení radě města plnící funkci valné hromady 
uvedené společnosti. 

Termín: 31.07.2017 

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



Ing. Jaromír Tomšů upozornil, ţe stejná úprava čl. 9 by měla být i u této 
zakladatelské listiny. Kladně se vyjádřil starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

8. 39/3/ZM/2017 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 informovat ţadatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval objasnění formulace oddluţení, způsob jeho 
realizace a poţadoval další doplňující informace. Poskytl je starosta města a 
přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

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

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

 

9. 40/3/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška města Holešova o nočním klidu  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě 
ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obecně 
závaznou vyhlášku o nočním klidu dle předloţeného a doplněného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit OZV k podpisu, zajistit její zveřejnění na úřední desce a následně 
odeslat kopii na MVČR. 

Termín: 04.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a doplňující informace týkající se návrhu Ing. Pavla 
Karhana poskytl přítomný právník města Mgr. Aleš Kříţan. Doba nočního klidu se 
touto obecně závaznou vyhláškou vymezuje od 24 hod. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na doplnění výjimečných případů, při nichţ je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichţ nemusí být doba nočního klidu 



dodrţována, a to v souvislosti s letní kinoprojekcí a letními tábory. Členové 

zastupitelstva města neměli k tomuto návrhu ţádné připomínky.  

Ing. Jaromír Tomšů navrhl úpravu v tomto článku v souvislosti s konáním všech 

plesů v rámci plesové sezóny. Kladně se vyjádřil starosta města. 

Mgr. Milan Fritz znění vyhlášky v tomto článku nepodpořil a podal návrh 
specifikovat areály, kde se mohou letní kulturní akce konat. Nesouhlasně se vyjádřil 
starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh specifikovat povolení konání letních 
kulturních akcí obecně "v areálech města a místních částech". Starosta města se 
vyjádřil negativně pro další doplňování vyhlášky s tím, ţe ji lze v budoucnu po 
zkušenostech s jejím dodrţováním upravit. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

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

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

 

10. 41/3/ZM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Pacetluky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů uzavření "Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu některých 
úkonů podle zákona o obecní policii" s obcí Pacetluky za účelem provádění 
kontroly dodrţování oprávněnosti vjezdu na účelovou komunikaci mezi obcemi 
Pacetluky a Bořenovice na katastrálním území obcí Pacetluky a Bořenovice dle 
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami 
"B11" a "E13" - text "Mimo vozidel s povolením OÚ Bořenovice nebo OÚ Pacetluky" 
dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ji ke schválení na KÚZK. 

Termín: 31.08.2017 

 
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. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

11. 42/3/ZM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bořenovice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů uzavření "Veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu některých 
úkonů podle zákona o obecní policii" s obcí Bořenovice za účelem provádění 



kontroly dodrţování oprávněnosti vjezdu na účelovou komunikaci mezi obcemi 
Pacetluky a Bořenovice na katastrálním území obcí Pacetluky a Bořenovice dle 
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami 
"B11" a "E13" - text "Mimo vozidel s povolením OÚ Bořenovice nebo OÚ Pacetluky" 
dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ji ke schválení na KÚZK. 

Termín: 31.08.2017 

 
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. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

12. 43/3/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č 3/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2017 dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně návrhem rozpočtového opatření č. 3 provedl 
vedoucí Finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Martin Koplík informoval, ţe k tomuto rozpočtovému opatření Finanční výbor 
nepřijal ţádné usnesení a zároveň poukázal na opakovanou nedostatečnou účast 
jeho členů. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace týkající se finančního vyrovnání 
s bývalým pronajímatelem krytého bazénu a fungování permanentek. Poskytl je 
Ing. Dušan Leško a starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová poţadovala doplňující informace týkající se aktuálního 
stavu řešení chodníku v ul. Krátká. Reagoval Ing. Tomáš Nedbal, vedoucí Odboru 
VRŢP s tím, ţe na příštím zasedání by mělo být předloţeno schválení realizace. 
Dále poţadovala informace týkající se rekonstrukce veřejného osvětlení a výměny 
výsledkové tabule ve sportovní hale při 1. ZŠ. Informace poskytl starosta města. 
Ing. Pavel Karhan poţadoval informace k rekonstrukci chodníků na sídlišti U 
Letiště, opravy náhonu a ozvučení hlavního sálu zámku. Informace poskytl starosta 
města 
Zdeněk Hlobil poţadoval informace v souvislosti s rekonstrukcí víceúčelového 
hřiště v Količíně. Informace poskytl starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  
 



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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 3 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

13.1. 44/3/ZM/2017 Závěrečný účet za rok 2016 a schválení účetní závěrky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
kompetence Rady města Holešova k provádění rozpočtových opatření dle 
předloţeného návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně celým závěrečným účtem přítomné provedl 
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Mgr. Svatava Ságnerová a Mgr. Milan Fritz poţadovali doplňující informace týkající 
se kompetencí rady města, které jsou součástí účetní závěrky. Poskytl je  Ing. 
Leško s tím, ţe se jedná o formální záleţitost a doporučení auditora v souvislosti s 
drobným nedodrţením rozpočtové kázně. Závěrem Mgr. Ságnerová podala 
protinávrh na vynětí těchto kompetencí z účetní závěrky.  

Ludmila Hřeben Štaudnerová informovala o projednání závěrečného účtu v 
Kontrolním výboru a vyjádřila souhlasné stanovisko výboru k doporučení auditora v 
souvislosti se schválením kompetencí rady města. 

Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil návrh vyřadit bod č. 6 týkající se kompetencí rady 
města ze závěrečného účtu pro jeho nadbytečnost. 

Reagoval Ing. Martin Koplík, ţe kompetence jsou odlišeny z legislativního důvodu a 
zároveň informoval, ţe Finanční výbor doporučil schválení s tím, ţe ke 
kompetencím rady města jeho členové nepřijali ţádné stanovisko. 

Ing. Leško podal návrh hlasovat o kaţdém bodu závěrečného účtu zvlášť. Proto 
nebylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Ságnerové. 

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

 

13.2. 45/3/ZM/2017 Závěrečný účet za rok 2016 a schválení účetní závěrky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
účetní závěrku za rok 2016 dle předloţeného návrhu. 

 
 

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

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

13.3. 46/3/ZM/2017 Závěrečný účet za rok 2016 a schválení účetní závěrky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
závěrečný účet města Holešova za rok 2016 dle předloţeného návrhu a dává 



souhlas s celoročním hospodařením s výhradou. 
 

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

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

13.4. 47/3/ZM/2017 Závěrečný účet za rok 2016 a schválení účetní závěrky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  
 
opatření k nápravě chyb a nedostatků dle zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2016. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zaslat zprávu o výsledku hlasování do CSÚIS. 

Termín: 10.07.2017 

 
 

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

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

14. 48/3/ZM/2017 Odměny členům Kontrolního výboru ZM a předsedům OV za 
výkon jejich funkce v I. pol. 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a 
předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2017 dle 
předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, ţe informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila schválení tohoto návrhu s dovětkem, aby 
příště schvalování odměn navazovalo na hodnocení činnosti. Souhlasně se vyjádřil 
starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová podala podnět na vyplácení finanční odměny i pro členy 
zastupitelstva města za práci v komisích a výborech. Souhlasně se vyjádřil starosta 
města s tím, ţe je třeba, aby tento návrh schválilo zastupitelstvo města na začátku 
nového volebního období. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

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

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

 



15. Žádost o odkoupení akcií společnosti Mopas, a. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.  e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  prodej 5% podílu (tj. 2.750 ks akcií) města Holešova ve 
společnosti Mopas, a. s., se sídlem Samostatnost 1181, Holešov, IČO 60708735, 
za kupní cenu 100.000 Kč a uzavření kupní smlouvy se společností V&H Family 
Group, a. s., se sídlem Bordovice 9, IČO 26832836, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Ţujové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 18.08.2017 

 
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: Mgr. Magdaléna Ţujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 1 Proti: 19 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 

 

16. 49/3/ZM/2017 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti města 
Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o výsledcích kontroly výkonu samostatné působnosti města Holešova, 
provedené Ministerstvem vnitra ČR dne 26.04.2017. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
informaci o přijatých opatřeních ve věci zjednání nápravy zjištěných nedostatků: 
  
a) zápisy ze zasedání zastupitelstva města neobsahují schválený program 
zasedání  (§ 95 odst. 1 věty druhé zákona o obcích) - program bude do zápisu 
vkládán ručně osobou provádějící zápis, 
b) zápis ze schůze rady města dne 30. května 2016 neobsahuje schválený pořad 
jednání (§ 101 odst. 3 věta druhá zákona o obcích) - program bude do zápisu 
vkládán ručně osobou provádějící zápis. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat Ministerstvo vnitra ČR o seznámení členů zastupitelstva města 
s výsledky kontroly včetně přijatých opatření. 

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, ţe 
doplňující informace poskytl právník města Mgr. Aleš Kříţan, který výsledek 
kontroly zhodnotil jako nadprůměrně dobrý. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala vyjádření v souvislosti s dohledáním 
zveřejněných materiálů na úřední desce - historií. Informace poskytl Ing. František 
Fuit. 



Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Ing. František Fuit 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

17. 50/3/ZM/2017 Zveřejnění záměru směny pozemků  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, 
Holešov, část městského pozemku p. č. 1757/3, zastavěná plocha a nádvoří - 
zbořeniště, o výměře cca 76 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví společnosti EL-ENG, 
s. r. o ., IČO 27693554, přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 
1757/2, ostatní plocha, o výměře 186 m2, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu 
bez dalšího finančního vyrovnání. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí ţadatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poţadovala informace týkající vyjádření 
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. Poskytl je přítomný ředitel 
této společnosti Zdeněk Chudárek, místostarosta města Bc. Chmelař a starosta 
města. 
MUDr. Ivan Manďák se dotazoval, zda bude zřízeno věcné břemeno. Kladně se 
vyjádřil starosta města. 
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 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

18. Zveřejnění záměru směny pozemků Sadová  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, ţe z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví společnosti REDONA, s.r.o., IČO 26275872, id. 8/24 
pozemku p. č. 1979/1, orná půda, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Ing. Jana Barana a 
Ing. Dany Baranové, přejde do vlastnictví města Holešova id. 1/2 pozemku p. č. 
1976/2, orná půda, k. ú. Holešov, dle předloţeného návrhu. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 31.07.2017 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Z dalšího jednání se omluvila Mgr. Jana Slovenčíková. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 768/1, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku parc. č. 768/1, zahrada, o 
výměře 1.829 m2, k. ú. Všetuly, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3636/2, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 3636/2, vodní 
plocha, o výměře cca 200 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: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda v případě neschválení bude 
muset být oplocení pozemku posunuto. Vyjádřil se starosta města s tím, ţe 
pozemek má ţadatel pronajatý a situace je sloţitá. 
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval, zda má ţadatel od města souhlas k oplocení 
pozemku. Negativně se vyjádřil starosta města s tím, ţe je třeba, aby nastalou 
protiprávní situaci řešil stavební úřad. Přítomný vedoucí Ing. Nedbal se vyjádřil s 
tím, ţe stavebník bude vyzván k vysvětlení a bude zahájeno řízení k odstranění 
stavby. 
PaedDr. Zdeněk Janalík tento návrh podpořil. 
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: 1 Proti: 19 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

21. Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. Žopy a k. ú. 
Lukoveček  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků parc. č. 1252, lesní 
pozemek, k. ú. Ţopy, parc. č. 628/2, lesní pozemek, a parc. č. 628/4, ostatní 
plocha, k. ú. Lukoveček, o celkové výměře cca 197 m2, dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

22. Úplatné nabytí pozemků k. ú. Tučapy u Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o úplatné nabytí pozemků parc. č. 555/4, vodní plocha, o výměře 
6.143 m2, a parc. č. 686, vodní plocha, o výměře 53 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, z 
vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit podání žádosti o úplatné nabytí. 

Termín: 31.08.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



23. 51/3/ZM/2017 Bezúplatné nabytí pozemků k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2600/27, ostatní plocha, o 
výměře 146 m2, a parc. č. 3549/4, ostatní plocha, o výměře 54 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit podání žádosti o bezúplatné nabytí. 

Termín: 31.08.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 2 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 

 

24. 52/3/ZM/2017 Prodej částí městských pozemků p. č. 3302/2 a p. č. 3302/4, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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, Viktoru Řehovi, 
bytem Holešov, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.10.2017. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



25. 53/3/ZM/2017 Bezúplatné nabytí prodejního stánku v lokalitě u nádraží v 
Holešově  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí prodejního stánku, stojícího na pozemku ve vlastnictví města 
parc. č. 3706/11, ostatní plocha, k. ú. Holešov, z vlastnictví Jarmily Matuškové, 
bytem Holešov, do vlastnictví města Holešova.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů poţadoval doplňující informace týkající se lokalizace a stavu 
objektu. Odpověděl místostarosta města Bc. Chmelař, který tento návrh zároveň 
podpořil. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, v jakém technickém stavu stánek je a zda je 
pronajímatelný. Zároveň upozornil, ţe jeho likvidace by byla finančně nákladná. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil doporučující stanovisko s tím, aby byl objekt 
nabídnut dalšímu nájemci k pronájmu, který si jej na vlastní náklady opraví. 
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: 12 Proti: 0 Zdrţelo se: 9 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

26. 54/3/ZM/2017 Směna pozemků - ul. Samostatnost  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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. předložit směnnou smlouvu k podpisu. 

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař Hlasování  



Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Pro: 12 Proti: 4 Zdrţelo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

27. 55/3/ZM/2017 Prodej pozemku parc. č. 128/4, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku parc. č. 128/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1 m2, k. ú. Holešov, společnosti JACOM, spol. s. r. o., IČO 18188583, za kupní 
cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.10.2017. Po marném uplynutí 
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

28. 56/3/ZM/2017 Prodej části pozemku parc. č. 1580/1, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1580/1, ostatní plocha, o výměře určené v 
GPL č. 2151-175/2016, 36 m2, k. ú. Holešov, společnosti FINBUILD, s. r. o., IČO 
05193851, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.10.2017. 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: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrţelo se: 4 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 
 

 



29. 57/3/ZM/2017 Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Všetuly po stavbě 
"Silnice II/490 a II/438: Holešov, Všetuly, OK"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatný převod 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. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu. 

Termín: 29.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 58/3/ZM/2017 Návrh na změnu územního plánu - Langovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", 
který podali manželé Langovi, a to pod podmínkou, ţe se navrhovatelé budou 
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Pořizování této  změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o 
uplatňování ÚP Holešova za minulé období, kterou pořizovatel předkládá 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o  rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 28.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala na výši "částečné úhrady" za zpracování 
změny územního plánu. Reagoval starosta města a vysvětlení poskytla přítomná 
zpracovatelka zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 
Ing. Jaromír Tomšů, MUDr. Lenka Dúbravčíková a Mgr. Milan Fritz poţadovali 
informace k problematice pořizování změny územního plánu a "Zprávy o 
uplatňování územního plánu" za uplynulé období. Poskytl je starosta města a Ing. 
Pospíšilová.  
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil stanovisko, kterým podporuje provedení změn 



schváleného územního plánu, který má dle jeho názoru nedostatky  a zároveň 
poţadoval informaci týkající se výše finanční částky za pořízení změny územního 
plánu. Informaci poskytla Ing. Pospíšilová. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko ke lhůtě 4 let,  kdy se 
začne řešit změna ÚP. Reagoval starosta města a místostarosta města Bc. 
Chmelař s tím, ţe tato lhůta je ze zákona a je záměr jí vyuţít ke shromaţdování 
ţádostí. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil doporučující stanovisko s tím, ţe se ţádosti 
občanů začnou shromaţďovat a zastupitelstvo města se jimi na nejbliţším 
zasedání bude vţdy zabývat. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

31. 59/3/ZM/2017 Návrh na změnu územního plánu - Vaculíkovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", 
který podali manželé Vaculíkovi,  a to pod podmínkou, ţe se navrhovatelé budou 
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Pořizování této  změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o 
uplatňování ÚP Holešova za minulé období, kterou pořizovatel předkládá 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o  rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 28.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Milan Fritz poţadoval doplňující informaci týkají se výše finančních nákladů na 
vypracování "Zprávy o uplatňování ÚP za minulé období". Vyjádřila se Ing. 
Pospíšilová a PaedDr. Zdeněk Janalík. 
MVDr. Zbyněk Miklík znovu podotkl, ţe stávající územní plán  problematiku 
zemědělství vůbec neřeší. 
PaedDr. Zdeněk Janalík podal návrh, aby se všechny ţádosti schválily a následně 
se aktuálně posuzovaly při projednávání změny územního plánu a občanům by měl 
být oznámen termín, do kterého mohou ţádosti podávat, tedy do zahájení "Zprávy". 
MUDr. Lenka Dúbravčíková podpořila tento návrh a vyjádřila se pro řešení těchto 
ţádostí aţ na jednom zasedání před "Zprávou" najednou. Reagoval Mgr. Milan 
Fritz, ţe je nutno tyto ţádosti bezodkladně projednávat na nejbliţším zasedání 
zastupitelstva města. 
Ing. Pavel Karhan podpořil návrh dát všechny ţádosti "do jednoho šuplíku", tedy 
projednat na zastupitelstvu města a zařadit je do "Zprávy". 
V rámci diskuse veřejnosti vystoupila ţadatelka paní Vaculíková s poţadavkem, 
aby bylo vyhověno jejímu návrhu na změnu územního plánu.  
Tuto ţádost podpořil MVDr. Zbyněk Miklík. 
Zdeněk Hlobil návrh také podpořil s tím, ţe pokud si občané podají ţádost a dodrţí 



veškeré zákonem stanovené podmínky, neměly by jim být kladeny překáţky. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 12 Proti: 1 Zdrţelo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

32. Návrh na změnu územního plánu - UNIQUE Textiles, s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění  na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", 
který podala společnost UNIQUE Textiles, s. r. o., a to pod podmínkou, ţe se 
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů na její zpracování v souladu s § 45 
odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této  změny bude zahrnuto do 
projednání Zprávy o uplatňování ÚP Holešova za minulé období,  kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o  rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 28.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, ţe 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se vzhledem k problematice lokality podpořil nedoporučující 
stanovisko rady města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 
  

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 18 Zdrţelo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 

 

33. 60/3/ZM/2017 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 
2016  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předloţený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady  Bystřice 
pod Hostýnem za rok 2016, který byl vyvěšen na úřední desce v době od 17.05. do 
02.06.2017. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zaslat Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem 
potvrzení o předloţení závěrečného účtu Zastupitelstvu města Holešova. 

Termín: 10.07.2017 

 
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: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

34. 61/3/ZM/2017 VPS o poskytnutí dotace na úhradu provozní ztráty odpadového 
centra  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty odpadového 
centra dle předloţeného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 10.07.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doleţel s tím, ţe informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Před projednáváním zprávy splnil Libor Liška ohlašovací povinnost, ţe se v tomto 
bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Ing. Radek Doleţel 
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

35. 62/3/ZM/2017 Smlouva se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s 
r. o., o krytí provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., o 
krytí provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu na ul. Tovární. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 10.07.2017 

 
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: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



36. 63/3/ZM/2017 Zpráva o činnosti a hodnocení práce Kontrolního výboru ZM 
Holešova za I. pol. 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 
2017 včetně hodnocení. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit závěry výboru a doporučení z kontrol k projednání na schůzi rady 
města. 

Termín: 10.07.2017 

 
Se zprávou o činnosti a hodnocení Kontrolního výboru seznámila přítomné její 
předsedkyně Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
Z dalšího jednání se omluvil Ing. Ludvík Urban. 
K uvedené zprávě nebyla ţádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 Předkladatel: Ludmila Hřeben 
Štaudnerová 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

37.  Diskuse členů zastupitelstva města  

PaedDr. Zdeněk Janalík poděkoval přítomnému jednateli společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., Zdeňku Chudárkovi za práci při převzetí areálu 
Sportcentra na ul. Tovární. 
Ing. Pavel Karhan seznámil členy zastupitelstva města se svými podněty týkající 
se provizorní úpravy polní cesty v Dobroticích, úpravy dopravního značení 
křiţovatky ul. Nár. Bojovníků a Havlíčkova z důvodu prevence kolizních situací, na 
fotografiích zachycené nedostatečné údrţby zeleně a majetku města 
a zajištění bezpečnosti v lokalitě Havlíčkova-Novosady (bývalá nádrţ a dětské 
hřiště). Poţádal, aby se těmito podněty zabývalo vedení města a poskytlo informaci 
o provedené nápravě. Poţadoval informace týkající se rekonstrukce nám. Sv. Anny 
- masné krámy a vybudování veřejného WC. Informace poskytl starosta města. 
Závěrem kritizoval rozhodnutí rady města v souvislosti se stanoviskem výběrové 
komise při volbě nového ředitele/ředitelky ÚŠJ.  
Mgr. Svatava Ságnerová kladně zhodnotila podání ţádosti o dotaci na digitalizaci 
kina Svět. Upozornila přítomného zástupce městské policie na dopravní 
problematiku na ul. Pivovarská a dala podnět na regulaci mnoţství projednávaných 
materiálů na zasedání zastupitelstva města. Závěrem poţadovala vyjádření k 
problematice rezervace sportovní haly u 1. Základní školy Holešov. Reagoval 
místostarosta města Ing. Radek Doleţel. Závěrem vyjádřila návrh, aby kauce při 
dlouhodobém rezervování (zablokování haly) byla vratná. Negativně se vyjádřil 
místostarosta Ing. Doleţel s tím, ţe o této problematice je nutno jednat s 
ředitelkou 1. Základní školy Holešov. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová poukázala na havarijní stav příjezdové komunikace 
do lokality bytových domů na ul. Masarykova. Reagoval starosta města, ţe 
provedení  oprav takových komunikací ve městě je plánováno.  

 
 

38.  Diskuse občanů města  

Vystoupil František Nevřala, který informoval o své negativní zkušenosti s 



neuskutečněnou  prohlídkou zámku, kterou měl pro své hosty řádně týden dopředu 
objednanou. Při této příleţitosti vzpomněl na příkladné vykonávání funkce průvodce 
pana Radeckého, který však pro MKS jiţ nepracuje. 

 
 

39.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 
 

40.  Závěr - různé  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

V Holešově 30.06.2017 
 

  

    Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
         starosta města  
  
  
  MVDr. Zbyněk Miklík v. r.    Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 
           ověřovatel                                ověřovatelka 
 

 
 


