
Z Á P I S   

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 18.12.2017 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  místostarosta  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Mgr .  Mi lan Fr i tz,  radní  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  místostarosta  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Jiř í  Konečný,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
Mgr .  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, radní  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  <dle prezenční l is t iny>  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Libor  L iška,  radní  
Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 6. 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 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Pavel Karhan 
a MUDr. Lenka Dúbravčíková byli omluveni ze začátku jednání. Zároveň upozornil, 
že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. Následně přednesl program jednání, který navrhl 
doplnit oproti pozvánce o zprávy týkající se dohody o narovnání se společností 
KKS, revokace usnesení a uzavření nové smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva - p. č. 208/44, k. ú. Holešov, a měsíčních odměn uvolněným a 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Holešova a zařadit je pod bod č. 16, 17 
a 19. Zároveň vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další 
doplnění nebo změnu programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn 
o programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

Schválený program jednání:  

č.  Bod jednání  

1. 
Zahájení a schválení programu 6.  zasedání Zastupi te ls tva 
města Holešova  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

2 .  
Př ipomínky k zápisu z 5.  zasedání Zastupi te ls tva města 
Holešova a kont ro la p lnění usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

3 .  
Volba ověřovate lů zápisu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

4 .  
Volba návrhové komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

5 .  
Zpráva o č innost i  orgánů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

6 .  
Odpis pohledávky na nájemném a s lužbách  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



7.  
Vrácení dotace Státnímu fondu k inematograf ie  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

8 .  
Změna rozpočtu města Holešova -  rozpočtové opat ření č .  
6/2017 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

9 .  
Žádost  o dotac i  na provoz koupal iš tě pro rok 2018  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

10.  
Žádost  o dotac i  na rok 2018 pro odpadové cent rum 
Technických s lužeb  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

11.  
Žádost  o dotac i  na úhradu zt ráty př i  provozování k rytého 
bazénu pro rok 2018  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

12.  
Nevratný přesun f inančních prost ředků z FRB do rozpočtu 
města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

13.  
Rozpočet  na rok 2018  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

14.  
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro období 
2018-2020 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

15.  
Zřízení věcného b řemene "Vodovod Kol ič ín"  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



16. 
Dohoda o narovnání   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

17.  
Uzavření  smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva -  p. č.  208/44,  k.  ú.  Holešov   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

18.  
Odměny č lenům výborů Zastupi te ls tva města Holešova a 
osadních výborů za výkon je j ich funkce v roce 2017  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

19.  
Měsíční  odměny uvolněným a neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Holešova   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

20.  
Termíny jednání Zastupi te ls tva města Holešova v roce 2018  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

21.  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku parc.  č .  2727/35, 
k .ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

22.  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku parc.  č .  628/4,  k .  
ú.  Lukoveček 
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

23.  
Úplatné nabyt í pozemku parc.  č.  340,  k .ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

24.  
Zpráva Kontro lního výboru ZM -  plán práce na I .  pol .  2018, 
zpráva o provedených kontro lách a hodnocení č innost i  v 



roce 2017 
Předk ládá:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová  

25.  
Diskuse č lenů zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

26.  
Diskuse občanů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

27.  
Přednesení souhrnu př i jatých usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

28.  
Závěr  -  různé  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 

 

2.  Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 13.11.2017, 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. Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení 
a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Pavel 
Svoboda, Libor Liška a  Mgr. Ondřej Machálek. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn 
o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Na jednání se dostavila MUDr. Lenka Dúbravčíková. 
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 + mimořádná schůze 13.12.2017 
 jednání výborů a komisí + jednání redakční rady Holešovska, bytové 

komise, web. komise, komise komunitního plánování apod. 
 kontrolní dny na stavbách (6. května, ul. U Letiště, VO aj.) 
 příprava územních studií (Kozrálov a Pod Želkovem aj.) 
 příprava a projednávání rozpočtu města na rok 2018 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i 

s Policií ČR (06.12.), dále s MKS, vedením TH a TS 
 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště a 

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

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

domu aj. + účast na výročních schůzích SDH 
 účasti na školských radách a akcích škol, jednání s příspěvkovými 

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

pro rok 2018 aj. 
 příprava společenských a kulturních akcí - adventní trhy, koncert a ples 

města aj. 
 účast na různých společenských, kulturních a společenských akcích, při 

výročích a jubileích 
 účast na vánočních koncertech, školských vánočních akcích apod. 
 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků město 

(zámek) a osady aj. 
 jednání s občanskými iniciativami 
 řešení problematiky fungování přestupkové komise (jednání s adepty na 

členy) 
 jednání o problematice žádosti o zveřejnění záměru pronájmu pana Frýsy, 

prezidenta Golfového klubu Holešov, z. s. (07. a 14. 12.) 
  
Důležitá jednání:  
16.11. a 13.12. - jednání se zástupci společnosti Kuraray 
23.11. - předávání grantů ve společnosti Nestlé (Sfinx) 



24.11. - řešení rekonstrukce ul. 6. května se společností KKS p. Kocman 
27.11. - setkání s pracovníky ÚŠJ Holešov 
28.11. - předání pohárů starosty města + kontrola JSDH Holešov z HZS 
28.11. - jednání se zástupci OV Dobrotice a občany obce 
28.11. - jednání v Kroměříži - VAK Kroměříž - Ing. Lejsal + Ing. Vedra 
28.11. - jednání s vedením společnosti KKS (ul. 6. května) 
29.11. - jednání s vedením společnosti ARGO Zlín 
29.11.-  setkání s podnikateli - zámek Drive club 
30.11. - bazar středních škol - nabídka škol na zámku 
30.11. - jednání s ŘSZK - Ing. Malý a další zástupci společnosti 
05.12. - jednání s ředitelem Charity Holešov 
05.12. - zasedání Bezpečnostní rady města 
07.12. - komunikace s médii - Český rozhlas 
06. a 15.12. - jednání se starostou obce Přílepy - cyklostezka 
08.12. - jednání s p. J. Kaňou - pivovar, dům čp. 11 aj. 
09.12. - výroční schůze SDH Dobrotice  a SDH Holešov 
12.12. - Správa a údržba silnic Kroměřížska - jednání o umístění zásněžek 
aj. 
13.12. - mlýnský náhon - prohlídka a příprava oprav a opatření 
14.12. - jednání s Charitou, ÚP a soc. odborem města - komunikace a 
spolupráce 
14.12. - jednání s vedením společnosti Industry Servis (Ing. Fousková) a 
se zástupci NPÚ Kroměříž - masné krámy 
14.12. - tradiční setkání současného a minulého vedení města - restaurace 
U Černé kaple 
15.12. - jednání na ÚP Kroměříž - VPP a veřejná služba 
15.12. - účast na humanitární akci "Ježíškova vnoučata" - DPS a CpS 
Holešov 
15.12. - valná hromada mikroregionu Holešovsko na Městském úřadě 
Holešov, Správa a údržba silnic Kroměřížska - zásněžky 

Partnerská spolupráce: 
16.12. - návštěva a setkání se zástupci SDH Topoľčianky a vedením obce 
Topoľčianky - 135. výročí založení slovenského sboru dobrovolných hasičů a 45 
let spolupráce s SDH Holešov 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
14.11. - zahájení výstavy modelů - zámek 
16.11. - Sportovní den města - holešovské školy 
16.11. - setkání s důchodci v Žopech 
19.11. - vítání občánků v Količíně 
21. a 22.11. - vánoční setkání škol ve středisku TYMy 
24. a 25.11. - vánoční setkání a výroční schůze zahrádkářů (Holešov) 
25.11. - setkání myslivců v Dobroticích a vyhodnocení soutěží "koňské ligy" 
26.11. - taneční soutěž Sedmikvítek - SVČ TyMy 
30.11. - zahájení výstavy betlémů a vánočních baněk - zámek 
01.12. - výroční schůze SDH Tučapy 
01.12. - Tesko - předání šeku pěstounské rodině 
02.12. - rozsvícení vánočního stromu města + vánoční trhy, koncert v kostele aj. + 
rozsvícení vánočního stromu v Količíně 
03.12.- vánoční strom Všetuly 
06.12. - ocenění dobrovolných dárců krve 
07.12. - adventní učitelský koncert ZUŠ v kostele Nanebevzetí P. Marie,  jarmark 
a vánoční koncert žáků 3. ZŠ a výroční členská schůze Klubu důchodců 
08.12. - výroční schůze KVV Holešov a setkání s důchodci v Količíně 



09.12. - rozsvícení vánočních stromů v Žopech a Tučapech 
10.12. - vánoční koncert Št. Margity - Musica Holešov 
13.12. - zpívání koled - Česko zpívá koledy 
14.12. - sekání se zástupci "Dětského parlamentu" 
 
Aktuální pozvánky: 
19. 12. - adventní koncert žáků ZUŠ - zámek - sala terrena 
25. 12. - vánoční koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského 
chrámového sboru - farní kostel 
26. 12. - vánoční koncert Moravských dětí - farní kostel 
26. 12. - velký turnaj v sálové kopané O pohár P. Kasaje - sportovní hala při 1. ZŠ 
Holešov 
31. 12. - silvestrovská vycházka - Holešov a Hostýnské vrchy - pořádá KČT 
Holešov 
Leden 2018: 
01.01. - Novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
07.01. - Slavnostní novoroční koncert Holešovského komorního orchestru - zámek 
13.01. - Reprezentační ples města Holešova - zámek 
20.01. - Myslivecký ples - zámek 
27.01. - Ples římskokatolické farnosti Holešov - zámek 
 Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 86/6/ZM/2017 Odpis pohledávky na nájemném a službách  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách zemřelého Pavla Pila, bytem Brno, 
pro nemajetnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. provést odpis pohledávky na nájemném a službách zemřelého Pavla Pila, 
bytem Brno. 

Termín: 31.12.2017 

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

 

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

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

 

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


7. 87/6/ZM/2017 Vrácení dotace Státnímu fondu kinematografie  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vrácení investiční dotace Státnímu fondu kinematografie ve výši 750.000 Kč na 
akci "Digitalizaci kina Svět v Holešově ve standardu DCI". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. informovat Státní fond kinematografie o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.01.2018 

 
Na jednání se dostavila MUDr. Lenka Dúbravčíková. 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Mgr. Svatava Ságnerová se k vrácení dotace vyjádřila negativně a připomněla 
programové prohlášení rady města pro roky 2010-2014 a 2014-2018, týkající 
se priorit rozvoje města v oblasti kultury, sportu a volného času občanů, které 
obsahuje úkol, a to přebudování kinosálu na víceúčelový sál s divadelním pódiem 
a hledání smysluplného využití budovy kina Svět. Závěrem se dotazovala, jaký má 
tedy vedení města s touto budovou a provozem kina záměr a negativně zhodnotila, 
že tato problematika není dlouhodobě řešena. Vyjádřil se starosta města s tím, 
že budova potřebuje celkovou rekonstrukci a smysluplné využití. Zároveň upozornil, 
že nemovitost byla blokována žalobou v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním. 
Vůle zastupitelstva města touto problematikou se zabývat byla, prioritu však dostala 
rekonstrukce zámku. Je třeba vytvořit projekt a na jeho základě se potom 
rozhodnout, a to i nezávisle na přidělené dotaci z Fondu kinematografie. 

PaedDr. Zdeněk Janalík se vyjádřil s tím, že záležitost nemohla být řešena dříve z 
důvodu finanční krize v uvedeném období, kdy bylo prioritou města 
také odkanalizování místních částí. 

Mgr. Milan Fritz poukázal na to, že je pochopitelné, že nebyla vůle vedení 
města investovat do majetku, který je ohrožen nějakým právním sporem a 
negativně se vyjádřil k investování do digitalizace kina s tím, že je nutné nejdříve 
rekonstruovat budovu a podpořil odmítnutí dotace, jelikož i finanční 
spoluúčast města je značná. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová názor Mgr. Svatavy Ságnerové nepodpořila. 

Přítomný Michal Šuráň apeloval na členy zastupitelstva města, aby přijetí dotace 
odložili a vyjádřil možné varianty řešení digitalizace kina včetně mobilního zařízení, 
které by mohlo být po dobu rekonstrukce využito např. v kinoklubu v prostorách 
zámku. Starosta města zmínil možnost pronájmu klubu v kině Svět a jeho 
provozováním tak zjistit dlouhodobou návštěvnost produkcí digitalizovaného kina.  

MVDr. Zbyněk Miklík podpořil stanovisko rady města s tím, že dle jeho názoru byla 
záležitost nedostatečně se strany pana Šuráně připravena. S tímto názorem 
vyjádřil souhlas Ing. Pavel Karhan. 

Vystoupení pana Šuráně podpořil přítomný předseda Unie digitálních kin Ing. Petr 
Žůrek. 

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



 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 3 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 88/6/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 6/2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2017 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat změnu rozpočtu do účetních výkazů města. 

Termín: 29.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan poukázal na položku týkající se peněžních prostředků z 
provozování hazardu. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil negativní stanovisko finančního výboru, protože nevzniklo 
usnesení. 
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 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 89/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na provoz koupaliště pro rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 

 

1. poskytnutí dotace společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na 
provozování zámeckého koupaliště v roce 2018 ve výši celkem 580 tis. Kč (350 
tis. Kč provoz, 200 tis. Kč skluzavky, 30 tis. Kč chlorovna). 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého 
návrhu. 
 

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

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2017 

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

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

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 



10. 90/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na rok 2018 pro odpadové centrum Technických 
služeb  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí dotace společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.,  na úhradu 
ztráty odpadového centra v roce 2018 ve výši 2.900 tis. Kč. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého 
návrhu. 
 

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

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2017 

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

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

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 91/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na úhradu ztráty při provozování krytého 
bazénu pro rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí dotace společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., na 
úhradu ztráty při provozování krytého bazénu v roce 2018 ve výši 3 mil. Kč. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého 
návrhu. 
 

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

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2017 

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

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

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 92/6/ZM/2017 Nevratný přesun finančních prostředků z FRB do rozpočtu 
města  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



přesun finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města 
Holešova na rok 2018 ve výši 5 mil. Kč dle "Pravidel pro vytváření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holešova", část 2, 
článek IV, odst. 3. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. zajistit průběžný převod prostředků do rozpočtu města. 

Termín: 31.12.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil negativně pro nevratný přesun finančních prostředků 
z tohoto fondu. Reagoval starosta města s tím, že je možné o tom diskutovat a tento 
bod programu přerušit. 
PaedDr. Zdeněk Janalík s návrhem starosty města vyjádřil souhlas s tím, že je 
pro určitou překlenovací finanční rezervu města. 
Reagoval přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško, který navrhl, aby 
členové zastupitelstva přesun finančních prostředků schválili, jelikož pokud se 
projednávání materiálu přeruší, bude se muset částka 5 mil. Kč vyškrtnout z 
rozpočtu města. 
Pracovnice finančního odboru Ilona Kupková upozornila, že Fond rozvoje bydlení 
funguje jako každý jiný fond a kdykoliv podle rozhodnutí zastupitelstva města je 
možno z něho finanční prostředky vybírat nebo je vkládat. 
Mgr. Milan Fritz tento názor podpořil s tím, aby byl dodržen statut fondu a vyjádřil 
se pro přerušení projednávání. 
Pavel Svoboda upozornil, že pokud by město poskytlo finanční prostředky 
společnosti TH na opravu bytového fondu a jednalo by se o nevratný přesun, šlo by 
vlastně o dotaci a pokud by poskytnutí bylo vratné, jednalo by se o půjčku a 
společnost by musela vracet městu úrok. Reagoval ředitel společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., že tyto opravy provádět nebudou a bytový fond 
bude opravovat město. 
Mgr. Milan Fritz podpořil vrácení částky do fondu s tím, že bude sloužit jako finanční 
rezerva. Reagoval starosta města s tím, že vyhlásil k poradě o této problematice 
krátkou přestávku. 
Po ukončení přestávky na základě výsledku diskuse o této problematice, tedy 
nezavazovat budoucí členy zastupitelstva návratností či nenávratností prostředků 
fondu, podal Mgr. Milan Fritz protinávrh, aby zastupitelstvo města schválilo pouze 
přesun finančních prostředků z FRB do rozpočtu města.  
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o tomto protinávrhu hlasovat.  

 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

13. 93/6/ZM/2017 Rozpočet na rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočet města Holešova na rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválený rozpočet na úřední desce a webových stránkách města. 

Termín: 18.01.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně návrhem rozpočtu města na rok 2018 provedl 
přítomné vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan požadoval doplňující informace týkající se finančních prostředků 
z provozování hazardu, který se navyšuje, místo, aby se omezoval (částka je více 
než trojnásobná) a k položce příjmu z pokut městské policie. Tento dotaz 
zodpověděl přítomný strážník pověřený řízením městské policie Eduard 
Dlhopolček. Dále se dotazoval na položky týkající se sportovních zařízení obce, 
veřejného osvětlení, investičních akcí - opravy komunikací ve městě. Zmínil nutnost 
vybudovat chodník a přechod přes železniční trať na ul. Osvobození a v lokalitě 
Nad Sadovou a řešit opravy komunikací ve městě podle důležitosti, tedy množství 
občanů, kteří je využívají. Požadoval informaci, v jakém stádiu je projektová 
příprava výstavby kruhové křižovatky u gymnázia a koupaliště ve 
Všetulích. Kritizoval výdaj 1.400 tis. Kč na kluziště s tím, že postrádá v rozpočtu 
finanční prostředky na rekonstrukci městské knihovny a opravu fasády na 1. ZŠ. 
Informace poskytl starosta města, vedoucí finančního odboru a Ing. Stanislav 
Julíček. Závěrem kritizoval vytváření koncepce města a konstatoval, že se jedná o 
nejvíce schodkový rozpočet s největším počtem naplánovaných, ale také dle jeho 
názoru nepřipravených akcí s nejvyššími náklady na provoz městské policie s tím, 
že jeho zastupitelský klub schválení rozpočtu nepodpoří.  
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala komentář k bodu týkajícímu se vratky nájmu 
společnosti JOSPO, zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 
kina Svět a na vybudování chodníku na ul. Krátká, dále na stěhování sochy T. G. 
Masaryka a údržbu hřiště u 3. ZŠ. Komentář poskytl starosta města a Ing. Stanislav 
Julíček. 
Ing. Jaromír Tomšů požadoval vyjádření k vratce nevyčerpaného nájemného 
společnosti JOSPO a znovu se negativně vyjádřil k budování a zpracování 
projektové dokumentace na koupaliště ve Všetulích a k pronájmu umělého kluziště. 
Požadované informace poskytl starosta města s tím, že pokud se má rozhodnout v 
souvislosti s vybudováním koupalištěm ve Všetulích, je potřeba mít zpracovaný 
jeho projekt. 
Mgr. Jiří Mikulenka poskytl doplňující informace v souvislosti s vrácením 
části nájemného společnosti JOSPO. 
Pavel Svoboda kritizoval investici do "všetulského koupaliště" a vyjádřil se pro 
zpracování projektu na vybudování stálého kluziště, které by fungovalo od listopadu 
do února. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh přesunout finanční částku na vrácení předplaceného 
nájemného končícímu provozovateli zámecké restaurace, společnosti JOSPO, do 
rezervy města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová  kladně zhodnotila připravenost rozpočtu města, 
negativně se vyjádřila k některým diskusím k tomuto bodu programu a podpořila 
provozování umělého kluziště v zámecké zahradě.  
Mgr. Milan Fritz vyjádřil kladný názor na zpracování projektové dokumentace v 
souvislosti s diskusí o "všetulském koupališti", k finančnímu vyrovnání se zmíněnou 
společností a podpořil zpracování projektové dokumentace na vybudování 
stabilního kluziště a do té doby provozování kluziště mobilního. Závěrem kladně 
zhodnotil připravenost rozpočtu města. 
Ing. Martin Koplík informoval o nesouhlasném stanovisku finančního výboru 
z důvodu malé účasti jeho členů. 



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

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

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 7 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 94/6/ZM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro období 2018-
2020  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro období 2018-2020 dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. zveřejnit výhled na úřední desce a webových stránkách města. 

Termín: 20.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Komentář k tomuto materiálu poskytl přítomný vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Jaromír Tomšů upozornil na formální nedostatek v tabulce č. 4 a požadoval 
doplňující informace k bodu "Nedořešené akcie společnosti VAK Kroměříž". 
Informace poskytl starosta města a Ing. Leško. 
Mgr. Milan Fritz jako člen představenstva společnosti Česká infrastrukturní poskytl 
informaci, že mu není známo, že by byl veden soudní spor ve vztahu k akciím a 
smlouvám společnosti VAK Kroměříž. 
Mgr. Ondřej Machálek podal návrh, aby se rekonstrukce městské 
knihovny neodkládala a byla provedena v příštím roce. Souhlasně se vyjádřil 
starosta města s tím, že je třeba vypracovat koncepci provozování kultury ve městě 
a jak naložit s II. patrem zámku. Zda v těchto prostorách řešit umístění městské 
knihovny nebo provést její rekonstrukci. 
Ing. Martin Koplík informoval, že finanční výbor nepřijal k tomuto materiálu 
usnesení. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 95/6/ZM/2017 Zřízení věcného břemene "Vodovod Količín"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 
Holešova na části pozemku p. č. 275, vodní plocha, o výměře 3.025 m2, k. ú. 
Količín, společností Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, IČO 42196451, v souvislosti se stavbou "Vodovod 
Količín" dle předloženého návrhu.  
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Milanu Roubalíkovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.01.2018 

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

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

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

 

16. 96/6/ZM/2017 Dohoda o narovnání  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody o narovnání se společností KKS, spol. s r. o., Zlín, Příluky 386, 
IČO 42340802, v souvislosti se stavbou "Holešov - Všetuly, revitalizace ulice 6. 
května" dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Milanu Roubalíkovi 

1.1. předložit dohodu k podpisu. 

Termín: 29.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval, zda byla dnes skutečně stavba od společnosti 
KKS - revitalizace ul. 6. května, převzata (chodníky a vjezdy k rodinným domům). 
Kladně se vyjádřil starosta města. Doplňující informace poskytl Ing. Stanislav 
Julíček s tím, že stavba byla od společnosti KKS převzata a druhý investor ŘS 
Zlínského kraje dále pokračuje ve své stavbě, která by měla být dokončena ke konci 
roku a vše směřuje k tomu, že 21.12.2017 bude tato komunikace zprovozněna. 
Požadoval doplňující informace týkající se nového návrhu dohody o narovnání se 
společností KKS, spol. s r. o., Zlín, kterou členové zastupitelstva města obdrželi 
před zahájením jednání. Informace poskytl Mgr. Milan Fritz s tím, že vytvořením 
dohody se předchází zbytečnému složitému soudnímu sporu z důvodu časového 
prodlení, které nebylo zapříčiněno pouze společností KKS, ale špatnou koordinací 
postupu prací více investorů, kteří zde pracovali. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil negativní stanovisko s převzetím stavby z důvodu 
nedodělků. Reagoval starosta města a Ing. Stanislav Julíček s tím, že nedostatky v 
rámci reklamace dá společnost KKS do pořádku. 
Mgr. Jiří Mikulenka vyjádřil souhlasné stanovisko s Mgr. Fritzem s tím, že 
problematika byla na schůzi rady města několikrát řešena a dohoda o narovnání je 
nejlepším čistým kompromisem pro obě strany. 
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tím, že investor se 
vymlouvá na špatnou koordinaci výsadby zeleně nebo budování veřejného 
osvětlení na této stavbě. Závěrem informovala, že uzavření dohody nepodpoří. 
Celou problematiku znovu objasnil Mgr. Milan Fritz. 



Zdeněk Hlobil vyjádřil nesouhlasné stanovisko. 
Ing. Martin Koplík se vyjádřil pro uzavření dohody. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 8 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 97/6/ZM/2017 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva - 
p. č. 208/44, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  
  

1. revokaci usnesení č. 83/5/ZM2017 bod č. 2 - smlouvu č. 
UZSVM/BKM/1617/2017-BKMM. 

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

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 18.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města revokovat usnesení z minulého zasedání zastupitelstva a 
schválit uzavření nové smlouvy, kde došlo ke změně klauzule, že smlouva bude po 
oboustranném podpisu předložena ke schválení ministerstvu financí. Ministerstvo 
odpovědělo, že jejich stanovisko nepodléhá schválení, takže je nutné schválit znovu 
uvedenou smlouvu, a to se změnou zmíněné klauzule. Doplňující informace 
poskytl Bc. Jaroslav Chmelař. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

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

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

 

18. 98/6/ZM/2017 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova a 
osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  

 
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních 
výborů za výkon jejich funkce v roce 2017 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit výši schválených odměn mzdové účetní. 

Termín: 25.12.2017 
 



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

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

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

 

19. 99/6/ZM/2017 Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Holešova  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

 dle ustanovení § 71 - 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, že v případě souběhu více funkcí u jedné osoby bude poskytnuta jen 
jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž je stanovena odměna nejvyšší. 

  

II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
výši měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva města dle přílohy 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to s účinností od 01.01.2018. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit schválené odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 18.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady předložit dvě varianty: 

1. dle ustanovení § 71 - 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, že v případě souběhu více funkcí u jedné osoby bude poskytnuta 
jen jedna odměna, a to odměna za funkci, za níž je stanovena odměna 
nejvyšší. 

2. dle ustanovení § 71 - 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, že v případě souběhu více funkcí u jedné osoby bude poskytnuta 
odměna ve výši součtu odměn za funkce, nejvýše však za tři; do souhrnu se 
nezapočítávají funkce člena rady města, starosty, místostarosty a funkce člena 
zastupitelstva města. 
 

Ing. Pavel Karhan požadoval doplňující informace týkající se nároku na odměnu v 
případě druhé varianty. Poskytl je starosta města. 

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

 

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

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 



20. 100/6/ZM/2017 Termíny jednání Zastupitelstva města Holešova v roce 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2018 od 16 hod. takto: 
26.02., 23.04., 18.06. a 17.09. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zveřejnit termíny zasedání na webových stránkách města. 

Termín: 25.12.2017 

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

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

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

 

21. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2727/35, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 2727/35, ostatní 
plocha, o výměře cca 758 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 29.12.2017 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím 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: 3 Proti: 17 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 

 

22. 101/6/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 628/4, k. ú. 
Lukoveček  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 628/4, ostatní 
plocha, o výměře cca 56 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 29.12.2017 



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: 16 Proti: 2 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

23. 102/6/ZM/2017 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 340, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku parc. č. 340, ostatní plocha, o výměře 131 m2, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví Marie Vízdalové, bytem Chropyně, do vlastnictví města 
Holešova za kupní cenu 500 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města, o rozloze  pozemku a stanovené 
ceně, což je 131 m2 a 500 Kč/m2. Zároveň informoval o stanovisku Výboru 
strategického rozvoje jednat o výši ceny, jelikož se jedná o veřejné prostranství. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh na snížení ceny na 400 Kč/m2. 
Tento protinávrh nebyl průběžným hlasováním přijat. 
Ing. Jaromír Tomšů a MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřili nesouhlas s licitováním o výši 
ceny.  
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

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

 

24. 103/6/ZM/2017 Zpráva Kontrolního výboru ZM - plán práce na I. pol. 2018, 
zpráva o provedených kontrolách a hodnocení činnosti v roce 2017  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2018. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
zprávu z provedených kontrol ve II. pol. 2017 a hodnocení činnosti Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Holešova v roce 2017. 

 
Z dalšího jednání se omluvil Ing. Ludvík Urban. 
Zprávu o provedených kontrolách přednesla předsedkyně Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Holešova Ludmila Hřeben Štaudnerová, která zároveň 
seznámila s plánem práce výboru na I. pol. 2018. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 



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

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

 

25.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Zdeněk Hlobil reagoval na podnět Kontrolního výboru a požádal přítomného 
tajemníka městského úřadu Ing. Františka Fuita, aby bylo vždy viditelně označeno 
na dveřích kanceláří jednotlivých odborů, kdo zastupuje konkrétního pracovníka po 
dobu jeho nepřítomnosti. 
Kladně se k tomuto podnětu vyjádřil tajemník městského úřadu Ing. František Fuit 
a starosta města.  

   
 

26.  Diskuse občanů města  

Na podporu vybudování kluziště a koupaliště ve Všetulích vystoupila občanka 
Holešova paní Nevřalová. 

   
 

27.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předseda návrhové komise Mgr. Ondřej Machálek ověřil zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

28.  Závěr  

Ve 21 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
poděkoval pracovníkům městského úřadu a členům zastupitelstva města za 
odvedenou práci v letošním roce a popřál všem pohodové prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

  

 
V Holešově 29.12.2017 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
         starosta města  
 
 
MUDr. Ivan Manďák v. r.        MVDr. Zbyněk Miklík v. r. 
         ověřovatel                                  ověřovatel 
 


