
Z Á P I S   

z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 25.09.2017 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  místostarosta  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Mgr .  Mi lan Fr i tz,  radní  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  místostarosta  
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  
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 :  PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 4. 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 19 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. MVDr. Zbyněk Miklík 
a PaedDr. Zdeněk Janalík byli omluveni z celého zasedání, Mgr. Svatava 



Ságnerová ze začátku jednání. Dále upozornil, že jednání zastupitelstva města je 
nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit oproti pozvánce o zprávu 
týkající se schválení darovací smlouvy Kroměřížské nemocnici, a. s., a zařadit ji pod 
bod 10. Zároveň vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na doplnění 
programu. Žádné návrhy na doplnění nebo změnu podány nebyly, proto dal pokyn 
o programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání:  

1 .  
Zahájení a schválení programu 4.  zasedání Zastupi te ls tva 
města Holešova  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

2 .  
Př ipomínky k zápisu z 3.  zasedání  Zastupi te ls tva města 
Holešova a kont ro la p lnění usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

3 .  
Zpráva o č innost i  orgánů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

4 .  
Volba ověřovate lů zápisu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

5 .  
Volba návrhové komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

6 .  
Změna č lena v Osadním výboru Dobrot ice  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

7 .  
Volba př ísedíc ích Okresního soudu v Kroměříž i  pro funkční 
období 2018 -2022 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



8.  
Finanční př íspěvek na zaj iš tění dopravní obslužnost i  
veřejnou autobusovou l inkovou dopravou  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

9 .  
Změna rozpočtu města Holešova -  rozpočtové opat ření č .  
4/2017 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

10.  
Darovací  smlouva   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

11.  
Návrh na změnu územního p lánu  -  B.  Lobreis  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

12.  
Podání žádost i  o  úplatné nabyt í pozemku parc.  č.  1819/2,  k .  
ú.  Dobrot ice  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

13.  
Bezúplatné nabyt í id .  2/20 pozemku parc.  č .  758/13, k .  ú.  
Všetu ly  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

14.  
Úplatné nabyt í pozemků parc.  č.  1390/3 a parc.  č .  1390/8,  k .  
ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

15.  
Směna pozemků,  k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

16.  
Zveřejnění záměru prodeje část i  městského pozemku parc.  
č .  138,  k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  



17. 
Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součást í je  
s tavba čp.  183  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

18.  
Revokace usnesení č  93/8/ZM/2016 bodu 2 -  založení 
zapsaného spolku Kroměřížsko DM  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

19.  
Diskuse č lenů zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

20.  
Diskuse občanů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

21.  
Přednesení souhrnu př i jatých usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

22.  
Závěr  -  různé  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

   

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 26.06.2017, kterou zastupitelé obdrželi elektronickou formou, seznámil 
přítomné tajemník městského úřadu Ing. František Fuit. Členové zastupitelstva 
města k zápisu z tohoto zasedání neměli žádné připomínky a plnění jeho 
usnesení vzali na vědomí. 
 
Na jednání se dostavil Pavel Svoboda. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



3.  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 + 25.07. a 01.09. - mimořádné schůze rady 
města 

 jednání výborů a komisí + jednání redakční rady Holešovska, bytové 
komise, web. komise, komisí komunitního plánování apod. 

 kontrolní dny na stavbách - 6. května, MŠ Tučapy aj. 
 příprava územních studií (Kozrálov, Pod Želkovem aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i 

s Policií ČR, dále s MKS, vedením TH (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, jednání s projektanty a zástupci dodavatelských firem (zámek, 
terminál /ČD, SŽDC/, 6. května atd.) 

 jednání s SDH Holešov a JSDH Holešov, ocenění jejich práce, řešení 
problémů v jednotce aj. 

 účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými 
organizacemi města 

 setkání s občany, zástupci společností a firem a zástupci NPÚ a 
hudebníky LŠBH, a pracovníky knihovny (zámek, muzeum, knihovna, 
mastné krámy aj.), Žid obcí Brno (opravy synagogy a hřbitova) atd. 

 jednání s pracovníky města a společnostmi města, osadními výbory, 
ředitelem Úřadu práce 

 setkávání se starosty regionu (jednání mikroregionu) aj. 
 příprava společenských a kulturních akcí - setkání s pořadateli: Festival 

židovské kultury, Letní škola barokní hudby, dožínky mikroregionu, ples 
města, parkury 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. 

 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
 jednání s občanskými iniciativami 
 komunikace s médii  

Další důležitá jednání: 

27.06. a 18.09.- Charita - zasedání charitní rady 
28.06. - připomínka 60. výročí otevření MŠ Sluníčko (Havlíčkova ul.) 
28.06. - jednání s petičním výborem - koupaliště Všetuly 
29.06. - slavnostní ukončení ZŠ - absolventi 9. tříd (1. a 3. ZŠ) 
29.06. - zahájení výstavy hol výtvarníků "Letní iluze" 
10.07. - starosta Martinic + architekt p. Alster - cyklostezka 
13.07. - jednání o návrzích územních studií v lokalitě Za Kozrálovem a Pod 
Želkovem 
19.07. - jednání občany Dobrotic - pozemku u areálu 
03.08. - jednání se zástupci sdružení KOSA Žopy 
14.08. - jednání s ÚP - veřejná služba a VPP 
18.08. - otevření nového víceúčelového hřiště v Količíně 
24.08. - kolaudace kanalizace a vodovodu v ul. 6. května 
31.08. - veřejné ústní projednání územního řízení - supermarket Kaufland 
06.09. - schůzka a jednání s vedením ŘSZK - investice města v r. 2018 a 
dále 



13.09. - jednání se Zlínským krajem (Odbor kultury) a Národním 
památkovým ústavem 
13.09. - jednání Mikroregionu Holešovsko 
14.09. - schůzka s projektanty v Bílovicích - terminál 
18.09. - jednání s panem Chytílkem (pozemky Grohova ul.) 
19.09. - jednání s SDH Dobrotice - oslavy SDH v r. 2018 
20.09. - jednání se starostou Martinic (pozemky pod cestami) a zástupci 
ČEZu - nabídka energií 
21.09. - Luhačovice - mezinárod. konference Střední Morava o dopravě  
Partnerská spolupráce: 
30.08. - jednání se zástupci města Desinič (Hr.) - projekty a rok 2018 
08.a 09.09. - potvrzení smlouvy o spolupráci s městem Skawina (Pl) a Dny 
města Skawina 
21.09. - zájezd Klubu důchodců do města Pszczyna 
22.09. - Dny města Povážská Bystrica - spolupráce na rok 2018  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
30.06. a 01.07. - příprava a spolupráce přim organizaci Bikemaratonu 
Drásal 
08.07. - setkání veteránů a historie hasičské techniky 
14.07. - setkání s veterány (střelby Dobrotice) 
14.07. - poděkování ředitelce ÚŠJ pí Michalcové 
22.07. - folklorní přehlídka Toulavej 
25.-30.07. - Festival židovské kultury, setkání s velvyslancem Státu Izrael a 
dalšími hosty, otevření nového památníku "Nové synagogy" 
27.07. - oběd s brigádníky - Festival židovské kultury 
29.07. - sportovní setkání Holešovman, soutěž v hasičském sportu SDH 
Tučapy 
01.08. - kinematograf bratří Čadíků - zámecká zahrada 
12. a 13.08. -  Čmelák model show - letiště Holešov 
02.09. - Parkurové závody o pohár města Holešova 
02. a 03.09. - Dožínky mikroregionu Holešovsko + rozloučení 
s prázdninami SVČ 
04.09. - slavnostní zahájení školního roku na základních školách + 
otevření přístavby ZŠ a MŠ Rymice 
09.09. -  Traktoriáda Jankovice, "Melounožraní" - koupaliště 
15. až 17.09. - Divadelní přehlídka Holešov (MKS a D6K) - kino 
16.09. - Gulášfesty Rymice a Žopy 
20.09. - zasedání Parlamentu dětí a mládeže Holešov na městském úřadu 
23.09. - připomínka 25. výročí založení Charity Holešov 
23. a 24.09. -  Festival Musica Holešov - zámek Holešov  
Aktuální pozvánky:  
27.09. - Mše sv. za zastupitele města a zastupitele obcí mikroregionu 
Holešovsko (kostel  sv. Anny v 17 hod.) a koncert k svátku sv. Václava - 
sala terrena (18:30 hod.), následuje setkání v klubu 01.10. - Pouť ve 
Všetulích, mše sv. (10 hod.) a setkání obyvatel v parku ve Všetulích (od 
12 hod.) + žehnání zvířátek (14 hod.) 

05. 10. - Renesanční Holešov - proměna města a okolí v 16. století - knihovna 

06.10. - Znovuotevření hřiště v Količíně (11 hod.) 
06.10. - Otevření opravy budovy Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov (9 
hod.) 
07.10. - Zavírání nebe - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák 
07.-08.10. - Soutěžní výstava domácího zvířectva - areál chovatelů Plačkov 
19.10 - Ivan Hlas trio - klub zámek 
27.-29.10. - Strašidelný dům - tvrz Rymice 



27.10. - Připomínka založení Československa - památník u gymnázia (16 hod.) 
29.10. - Koncert ke státnímu svátku, připomínka vzniku ČSR (Musica Holešov) 
- zámek 
28.10. - Velká cena Holešova ve vzpírání mužů -  VPŠ a SPŠ MV v Holešově 
04.11. - Noční prohlídka zámku - ukončení "zámecké" sezóny 
04.11. - Mistrovství UNITOP ČR ve florbalu - sportovní hala 1. ZŠ Holešov   
05.11. - Myslivecký den - Svatohubertská mše svatá - farní kostel 
10.11. - Bluesový podzimek - hudební přehlídka - zámek 
02.12. - Adventní trhy s programem - náměstí a centrum města 
02.12. - Adventní koncert a žehnání adventních věnců - farní kostel 
05.12. - Adventní koncert učitelů ZUŠ - farní kostel 
09.12. - Holešovský blešák - zámek 
13. a 15.12. - Adventní koncert žáků ZUŠ - sál ZUŠ Holešov a kino Svět  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
Změna programu vyhrazena. 
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 

 

4.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: MUDr. Lenka Dúbravčíková a 
Ludmila Hřeben Štaudnerová. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích 
zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Jaromír 
Tomšů, Zdeněk Hlobil a Bc. Jakub Šneidr. 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 

 

6. 64/4/ZM/2017 Změna člena v Osadním výboru Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rezignaci Jiřího Šenkyříka, bytem Dobrotice 134, ze dne 05.06.2017 na členství 
v Osadním výboru Dobrotice. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
dle ustanovení § 120 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Radomíra Fuksu, bytem Dobrotice 94, členem Osadního výboru Dobrotice do 
konce volebního období 2015-2019.  
 
 

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


III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. písemně informovat Radomíra Fuksu o jeho zvolení. 

Termín: 25.09.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto přednesl 
návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 65/4/ZM/2017 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční 
období 2018-2022  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
navržené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro 
funkční období 2018-2022 dle předloženého a doplněného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zaslat předsedovi Okresního soudu Kroměříž k vyjádření seznam navržených 
kandidátů. 

Termín: 26.09.2017 

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

 

8. 66/4/ZM/2017 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji  na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 25.09.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto přednesl 
návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 



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

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

 

9. 67/4/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 30.09.2017 

 
Na jednání se dostavila Mgr. Svatava Ságnerová. 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně přítomné rozpočtovým opatřením provedl 
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se položky 
na obnovu trávníku na zámeckém koupališti ve výši 550 tis. Kč a náhrady ke 
zmírnění křivd způsobených minulým režimem ve výši 9 tis. Kč. Informace poskytl 
Ing. Dušan Leško a Libor Liška. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil připomínky k nesystémovým položkám rozpočtu, a to 27 
tis. Kč na internet na 1. Základní škole Holešov a 339 tis. Kč na projekt na stavební 
povolení rekonstrukce masných krámů. Podal návrh zařadit do rozpočtu částku 250 
tis. Kč na projekt na koupaliště ve Všetulích. K pořízení internetu na 1. Základní 
škole Holešov se vyjádřil starosta města a Ing. Martin Koplík. Negativně reagoval 
Ing. Pavel Karhan. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se platby DPH -  odvod 
nájemného za krytý bazén a kladně se vyjádřil k obnově trávníku na zámeckém 
koupališti  s tím, že nepodporuje budování dalšího koupaliště ve městě. Informace 
poskytl starosta města a Ing. Dušan Leško. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k návrhu Ing. Karhana zařadit 
do rozpočtu částku 250 tis. Kč na projekt na koupaliště ve Všetulích s tím, že 
je třeba řádně připravit písemně návrh na usnesení. O této záležitosti se diskutuje 
a je nyní předběžné dávat do rozpočtu částku na vyhotovení projektu. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil k rozpočtovému opatření doporučující stanovisko 
finančního výboru kromě položky na obnovu zatravnění zámeckého koupaliště. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace týkající se finanční 
částky za výsledkovou tabuli na sportovní hale 1. Základní školy Holešov s tím, že 
nabízela možnost získat tuto tabuli zdarma. Dále požadovala vyjádření k opravě 
šaten na Stadionu Míru včetně sdělení jejich současného uživatele. Informace 
poskytl starosta města a Ing. Martin Koplík. Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval na 
celkovou pořizovací cenu výsledkové tabule včetně DPH. Dotaz zodpověděl Ing. 
Martin Koplík. 
O návrhu finančního výboru týkající se vyřazení položky na obnovu trávníku na 
koupališti bylo hlasováno takto: 6 pro, 8 proti, 7 se zdrželo - protinávrh nebyl přijat. 
O návrhu Ing. Pavla Karhana zařadit  do rozpočtu částku 250 tis. Kč na projekt na 
koupaliště ve Všetulích bylo hlasováno takto: 6 pro, 10 proti, 5 se zdrželo - 
protinávrh nebyl přijat. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení a dal 
pokyn o něm hlasovat. 
  



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

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 2 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 68/4/ZM/2017 Darovací smlouva  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření darovací smlouvy s Kroměřížskou nemocnicí, a. s., na částku 100.000 
Kč v předloženém znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 16.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto přednesl 
návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

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

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

 

11. 69/4/ZM/2017 Návrh na změnu územního plánu - B. Lobreis  
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 podal Bohumil Lobreis, a to pod podmínkou, že se navrhovatel 
bude 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 uplynulé 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: 30.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta 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: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 12 Proti: 1 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 
 

 



12. 70/4/ZM/2017 Podání žádosti o úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/2, k. ú. 
Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/2, vodní plocha, o výměře 
333 m2, k. ú. Dobrotice, 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. 

Termín: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta 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: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

13. 71/4/ZM/2017 Bezúplatné nabytí id. 2/20 pozemku parc. č. 758/13, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 2/20 pozemku parc. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Všetuly, z vlastnictví Věry Holubové, bytem Ostrava, do vlastnictví města 
Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu o bezúplatném nabytí k podpisu. 

Termín: 31.12.2017 

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

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

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

 

14. 72/4/ZM/2017 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3, zahrada, parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov, 
z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Holešova za 
cenu dle znaleckého posudku.  



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zaslat návrh kupní smlouvy a znalecký posudek SPÚ. 

Termín: 24.11.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města a vyjádřil jeho podporu. 
Ing. Pavel Karhan ve svém vystoupení seznámil přítomné se skutečnostmi 
týkajícími se problematiky schválení úplatného nabytí pozemků p. č. 1390/3               
a 1390/8. Majitel společnosti LUKO pan Chytílek usiluje, aby mu stát tyto pozemky 
prodal, jelikož je nutně potřebuje k rozšíření skladovacích prostor své 
prodejny. Tomu však brání rozhodnutí zastupitelstva města ze zasedání 
22.02.2016, kterým byl schválen územní plán a tato plocha byla navržena jako 
veřejná. Vyjádřil se pro podporu tohoto místního podnikatele s tím, aby se město 
vzdalo předkupního práva, které na těchto pozemcích má, s tím, že stavební úřad 
se začal zabývat majetko-právními vztahy částí předmětných pozemků na základě 
vnějšího podnětu. Zároveň seznámil přítomné se žádostí, kterou pan 
Chytílek adresoval starostovi města. 
Reagoval Mgr. Milan Fritz s tím, že stavební úřad konal na základě jeho podnětu, 
který způsobil Ing. Pavel Karhan na zasedání zastupitelstva města v loňském roce 
útokem na nájemce části předmětného pozemku Ing. Radka Doležela z důvodu 
jeho neudržování. Vyjádřil podporu podnikání společnosti LUKO, zároveň se 
vyjádřil pro koupi pozemků a následné jednání s uvedenou společností vedoucímu 
k uspořádání pozemků v této lokalitě. Reagoval Ing. Pavel Karhan s tím, že jeho 
záměrem bylo vyjasnění majetko-právních vztahů. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o doporučení strategického výboru využít 
předkupního práva, pozemky koupit a  jednat s majitelem společnosti LUKO o 
následném prodeji pozemku, který město nebude pro své záměry potřebovat. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila podporu podnikatelů města, ale také 
podporu využití  předkupního práva.  
Pavel Svoboda vyjádřil názor, že v případě vzdání se předkupního práva by pro 
jmenovanou společnost bylo snazší perspektivně jednat s městem, než s 
potencionálním investorem. 
Mgr. Milan Fritz upozornil, že v případě, že město nevyužije předkupního práva, 
společnost LUKO má v prvním kole právo tyto pozemky nabýt, respektovat územní 
plán města, případně požádat o jeho změnu. 
Zdeněk Hlobil se vyjádřil pro to, aby město v souvislosti s plánovanou opravou ul. 
Grohova dalo panu Chytílkovi záruku, že s ním bude jednat o majetko-právním 
vztahu tak, aby neomezilo jeho podnikatelské aktivity. 
Mgr. Jiří Mikulenka se dotazoval, jakou záruku dává společnost LUKO, že bude 
jednat s městem při rekonstrukci ul. Grohova. Vyjádřil se starosta města s tím, že 
rada města přerušila bod jednání s tím, aby se uskutečnilo jednání s majitelem 
panem Chytílkem. Na základě tohoto jednání rada města rozhodla, že využije 
předkupního práva s tím, že bude jednat s panem Chytílkem tak, aby nebylo 
bráněno jeho podnikání, ani záměrům města. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval doplňující informace týkající se specifikace objektů, 
které jsou majetkem společnosti LUKO a požadoval informaci o ceně obvyklé za 
1 m2. Zároveň podpořil využití předkupního práva města. Informace poskytl starosta 
města pomocí dataprojektoru na situačním plánu a k ceně se vyjádřila přítomná 
zpracovatelka zprávy Jitka Hanslíková 
Dále vyzval starosta města přítomného majitele společnosti LUKO, který objasnil 
svoji žádost, aby město zvážilo vzdání se předkupního práva na předmětné 
pozemky. 
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: 17 Proti: 3 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 73/4/ZM/2017 Směna pozemků, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu částí pozemků, a to tak, že 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, bez dalšího finančního vyrovnání. K dotčeným 
pozemkům bude zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě (teplovodní 
energetický rozvod). 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit směnnou smlouvu radě města k odsouhlasení. 

Termín: 29.12.2017 

 
Z dalšího jednání se omluvil Jiří Konečný. 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda bude smlouva o směně pozemků 
obsahovat podmínky společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 74/4/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 
138, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 138, zahrada, o 
výměře cca 53 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: 31.10.2017 

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



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

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

 

17. Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součástí je stavba čp. 183  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 567, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 766 m2, k. ú. Všetuly, jehož součástí je stavba čp. 183, dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.10.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila nedoporučující stanovisko společnosti 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. 
Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřila nedoporučující stanovisko strategického výboru k 
prodeji této nemovitosti. 
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: 0 Proti: 20 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

18. 75/4/ZM/2017 Revokace usnesení č 93/8/ZM/2016 bodu 2 - založení zapsaného 
spolku Kroměřížsko DM  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
revokaci usnesení č. 93/8/ZM/2016 bodu 2 ze dne 14.11.2016 ve znění: 
"spoluzaložení zastřešující právnické osoby pro podporu cestovního ruchu na 
celém okrese Kroměříž Kroměřížsko DM, z. s." 
  

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová připomněla, že na minulém zasedání předkládaný 
přehled činnosti Kontrolního výboru za I. pol. 2017 návrh této revokace obsahoval. 
Po ukončení diskuse 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 



19.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Jaromír Tomšů požadoval vysvětlení k anonymnímu dopisu týkajícímu se 
Festivalu židovské kultury, který členové zastupitelstva obdrželi ve složkách. 
Vyjádřil se starosta města a právník města. 
Ing. Pavel Karhan informoval o nesplněném úkolu, který byl uložen Ing. Tomáši 
Nedbalovi v souvislosti s odpovědí na jeho podněty, které projednala rada města 
10.07.2017. Podněty se týkaly provizorní úpravy polní cesty v Dobroticích, opatření 
ke zlepšení bezpečnosti v lokalitě Havlíčkova-Novosady, zanedbané údržby v 
některých lokalitách města a úpravy dopravního značení křižovatky ulicí Národních 
bojovníků-Havlíčkova z důvodu prevence kolizních situací. K podnětu, který se týkal 
sečení zelených ploch města, se vyjádřil starosta města. Bylo dohodnuto, že 
tajemník městského úřadu odklad odpovědi Ing. Nedbala prověří. 
Zdeněk Hlobil hovořil o problematice řešení stavu spojovací komunikace Dobrotice-
Tučapy. 
Ing. Pavel Karhan informoval starostu města, že v případě potřeby dojednávat 
některé záležitosti na úrovni kraje, je možné se obrátit na dva členy Zastupitelstva 
Zlínského kraje, kteří jsou mezi členy zastupitelstva města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová připomněla příslib řešení havarijního stavu příjezdové 
komunikace do lokality bytových domů na ul. Masarykova z minulého zastupitelstva 
města a požádala o řešení stavu chodníku u cukrárny Gusto. Řešení této 
problematiky přislíbil starosta města. Závěrem požadovala informace týkající se 
otázky výlepových ploch předvolebních plakátů a návrhu Jednacího řádu 
zastupitelstva města.  Informace k předvolební kampani týkající se využívání 
veřejných prostranství atd. poskytl starosta města. Doplňující informace 
poskytl přítomný právník města. Dále bylo dohodnuto, že návrh jednacího řádu 
bude členům zastupitelstva zaslán elektronicky s tím, že připomínky k němu 
odešlou na e-mailovou adresu asistentce, a to do 13.10.2017. 
Mgr. Jana Slovenčíková v souvislosti se zmíněnou předvolební kampaní upozornila, 
že je třeba dodržovat podmínky Policie ČR z důvodu dopravní bezpečnosti. K tomu 
se vyjádřil místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že každá politická strana 
by si měla podat žádost na oddělení investic městského úřadu o použití kandelábrů 
ve městě. Ve vyjádření tohoto oddělení jsou uvedeny podmínky, které je nutno 
dodržovat. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala na současný stav řešení dopravní situace 
ul. Krátká a informovala přítomné o kladném vyřízení žádosti o digitalizaci kina Svět 
s tím, že město obdrží finanční dotaci ve výši 750 tis. Kč a vyzvala představitele 
holešovské iniciativy "Holešovské kino" Michala Šuráně k přiblížení celé 
problematiky. K současnému stavu ul. Krátká se vyjádřil starosta města. 
Ing. Pavel Karhan vystoupil s kritikou vedení města, že nevyužilo zákonných 
možností občanů nesouhlasících s výstavbou supermarketu Kaufland v centru 
města a s kritikou průběhu rekonstrukce ul. 6. května. Reagoval starosta města         
a přítomný vedoucí oddělení investic Ing. Stanislav Julíček. 

   
 

20.  Diskuse občanů města  

Přítomný občan vystoupil se žádostí o řešení kritického stavu příjezdové 
komunikace vedoucí k zástavbě rodinných domů za ul. Bezručova. Vyjádřil se 
starosta města s tím, že rekonstrukce je po technické stránce připravena. Lokalita 
patří mezi priority města, jenom je třeba vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu. 
Přítomný občan pan Kolář vystoupil se žádostí o navýšení počtu 
kontejnerů tříděného odpadu, případně o zintenzivnění jejich svozu. K této 
problematice se vyjádřil starosta města a přítomná vedoucí oddělení životního 
prostředí Ing. Hana Vedrová, která informovala o tom, že sběrná místa a počty 
kontejnerů ve městě se postupně rozšiřují. Doplňující informace poskytl 



místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že těchto míst je po městě 35               
a problematiku je třeba řešit. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

21.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise Bc. Jakub Šneidr ověřil zapisovatelkou předložený 
souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města 
k němu neměli žádné připomínky. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

22.  Závěr - různé  

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

 
 
V Holešově 27.09.2017 
 

 

 
  

    Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
          starosta města  
 
  
  MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r.    Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 
               ověřovatelka                        ověřovatelka 
 

 


