
Z Á P I S   

z 5. řádného – ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 31.10.2018 

ve velkém sále holešovského zámku 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te l  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, 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:  Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení  

Jednání ustavujícího Zastupitelstva města Holešova pro volební období 2018-2022 
zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf Seifert v souladu s ustanovením        



§ 91 zákona o obcích přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. 
Konstatoval, že je přítomno 23 členů, což je stoprocentní účast a zastupitelstvo 
města je usnášeníschopné. Konstatoval, že Registrační úřad v souladu se 
zákonem o volbách ověřil platnost volby a vydal všem zvoleným kandidátům 
osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Holešova. Osvědčení obdrželi 
členové zastupitelstva města při podpisu prezenční listiny. Závěrem upozornil, že 
jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. 
 
Jako zapisovatelku průběhu jednání určil pracovnici městského úřadu Helenu 
Jelínkovou. 

 
 

2.  Složení slibu členů zastupitelstva města  

Starosta města informoval, že podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obcích, 
skládají členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání zastupitelstva města 
slib. Odmítnutí slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek zánik mandátu 
člena zastupitelstva města. Požádal členy zastupitelstva města, aby po přečtení 
textu slibu přistupovali na základě výzvy tajemníka městského úřadu Ing. Františka 
Fuita, hlasitě pronesli slovo "slibuji" a svůj slib potvrdili podepsáním připravené 
listiny. Starosta města složil slib z důvodu abecedního pořadí do rukou členky 
zastupitelstva města Mgr. Svatavy Ságnerové. Zároveň vyzval všechny přítomné, 
aby po dobu celého aktu setrvali ve stoje. 
  
Vzhledem k tomu, že žádný z členů zastupitelstva města neodmítl složit 
předepsaný slib, ani ho nesložil s výhradou, konstatoval, že všichni složili slib 
zákonem předepsanou formou a mohou se ujmout svého mandátu. Následně 
zazněla státní hymna. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3.  Určení sčitatelů hlasů a volební komise  

Starosta města navrhl, aby sčitatelé hlasů při veřejném hlasování pracovali 
současně jako volební komise ve složení: Mgr. Petr Chvátal jako předseda a 
členové Bc. Irena Minářová a Irena Hrabalová. 
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Určení ověřovatelů zápisu  

Starosta města jako ověřovatele zápisu navrhl Ing. Martina Koplíka a Oldřicha 
Rektoříka. 
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 



5.  Určení členů návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby předsedkyní návrhové komise byla Mgr. Svatava 
Ságnerová a jejími členy Zdeněk Hlobil a Mgr. Jan Koláček. 
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6.  Schválení programu jednání  

S programem dalšího jednání seznámil přítomné starosta města. 
 
Program jednání: 
 

1 .  
Zahájení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

2 .  
Složení s l ibu č lenů zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

3 .  
Určení sč i tate lů h lasů a volební komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

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

5 .  
Určení č lenů návrhové komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

6 .  
Schválení programu jednání  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

7 .  
Schválení způsobu hlasování  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



8. 
Schválení funkcí,  pro k teré budou č lenové zastupi te ls tva 
města uvolněni  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

9 .  
Volba starosty města a místostaros tů  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

10.  
Určení počtu č lenů rady města a volba je j ich dalš ích č lenů  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

11.  
Stanovení pořadí zastupování s tarosty města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

12.  
Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným č lenům 
zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

13.  
Zřízení f inančního a kontro lního výboru zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

14.  
Přednesení souhrnu př i jatých usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

15.  
Závěr  -  různé  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

7. 83/5/ZM/2018 Schválení způsobu hlasování  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
veřejný způsob hlasování. 
 



Než bylo přistoupeno k hlavním volebním aktům, informoval starosta města, že je 
třeba, aby zastupitelstvo rozhodlo o způsobu hlasování, tj. zda se bude hlasovat 
veřejně nebo tajně. Pokud v jakékoliv fázi jednání nastane situace, že bude podán 
více jak jeden návrh, platí dle stávajícího jednacího řádu zastupitelstva města, že 
řídící hlasování nechá hlasovat nejdříve o posledním návrhu. Nebude-li tento 
schválen, hlasuje se o návrzích v pořadí od posledně vzneseného návrhu k návrhu 
prvnímu. Závěrem navrhl veřejný způsob hlasování.  
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat. 

 

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

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

 

8. 84/5/ZM/2018 Schválení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 
města uvolněni  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, že starosta města a dva místostarostové budou funkci člena 
zastupitelstva města vykonávat jako uvolnění. 

 
Starosta města informoval, že je třeba rozhodnout, do kolika a kterých funkcí budou 
členové zastupitelstva uvolněni. Navrhl, aby dva místostarostové vykonávali funkci 
člena zastupitelstva města jako uvolnění. 
  
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat. 

 

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

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

 

9. 85/5/ZM/2018 Volba starosty města a místostarostů  
I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění 
  
- starostou města Mgr. Rudolfa Seiferta a 
- místostarosty města Ing. Pavla Karhana a Milana Roubalíka. 

 
V tomto bodu jednání předal starosta města slovo volební komisi, aby se ujala řízení 
dalšího jednání zastupitelstva města. 
Předseda volební komise Mgr. Petr Chvátal vyzval členy zastupitelstva, aby 
předkládali své návrhy na obsazení funkce starosty města s tím, že hlasování se 
uskutečnilo o každém návrhu zvlášť, navrhovaní vyjádřili souhlas s kandidaturou a 
hlasovalo se dle jednacího řádu od posledního návrhu. 
Mgr. Jana Slovenčíková za Koalici pro Holešov navrhla Mgr. Rudolfa Seiferta. 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn o něm hlasovat. O tomto návrhu bylo hlasováno 
takto: pro 22, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen. Volební komise 
konstatovala, že starostou města byl zvolen Mgr. Rudolfa Seiferta. 
Předseda volební komise poblahopřál novému starostovi ke zvolení do funkce. 
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert poděkoval.  
Předseda volební komise vyzval členy zastupitelstva města, aby předkládali své 
návrhy na obsazení funkcí dvou místostarostů města. 



MVDr. Zbyněk Miklík za KDU-ČSL navrhl Ing. Pavla Karhana. O tomto návrhu bylo 
hlasováno takto: pro 17, proti 4, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. 
Ing. Radek Doležel za hnutí Ano 2011 navrhl Ing. Martina Koplíka. O tomto návrhu 
již nebylo hlasováno. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová za KSČM navrhla Ing. Martina Koplíka. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: 7 pro, 0 proti, 16 se zdrželo. Návrh nebyl schválen. 
Luděk Hradil za ODS navrhl Milana Roubalíka. O tomto návrhu bylo hlasováno 
takto: pro 21, proti 1, zdržel se 1. Návrh byl schválen. 
Volební komise konstatovala, že místostarosty města byli zvoleni Ing. Pavel Karhan 
a Milan Roubalík.  

 

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

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

10. 86/5/ZM/2018 Určení počtu členů rady města a volba jejich dalších členů  
I. Zastupitelstvo města Holešova určilo 
  
že Rada města Holešova bude mít celkem 7 členů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění další členy rady města: 
  
- Bc. Jakub Šneidr 
- Mgr. Jana Slovenčíková 
- Mgr. Jiří Mikulenka 
- Oldřich Rektořík 

 
V souladu se zákonem má Rada města Holešova celkem 7 členů. Jelikož nebyl jiný 
návrh, dal pokyn hlasovat. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: pro 23, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl schválen. 
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarostové města jsou z titulu své funkce 
automaticky členy rady města, zbývá zvolit 4 chybějící členy. Vyzval tedy předseda 
volební komise členy zastupitelstva města, aby předkládali své návrhy na zbývající 
členy rady s tím, že hlasování se uskutečnilo o každém návrhu zvlášť, navrhovaní 
vyjádřili souhlas s kandidaturou a hlasovalo se dle jednacího řádu od posledního 
návrhu. 
Roman Hyánek za Koalici pro Holešov navrhl Mgr. Janu Slovenčíkovou. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: pro 18, proti 0, zdrželo se 5. Návrh byl schválen. 
Gabriela Holčáková za Koalici pro Holešov navrhla Mgr. Jiřího Mikulenku. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: pro 16, proti 2, zdrželo se 5. Návrh byl schválen. 
Ing. Jana Šťastná za Koalici pro Holešov navrhla Bc. Jakuba Šneidra. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl schválen. 
Ing. Pavel Karhan za KDU-ČSL navrhl Oldřicha Rektoříka. O tomto návrhu bylo 
hlasováno takto: pro 16, proti 1, zdrželo se 6. Návrh byl schválen. 
Ing. Martin Koplík za hnutí Ano 2011 navrhl Ludmilu Hřeben Štaudnerovou. O tomto 
návrhu bylo hlasováno takto: pro 8, proti 0, zdrželo se 15. Návrh nebyl schválen.  
Starosta města poděkoval volební komisi a ujal se dalšího jednání. 
Po ukončení volby starosta města poděkoval za všechny zvolené, poblahopřál jim 
a popřál všem hodně společných úspěchů ve prospěch města Holešova. 

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

Hlasování  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

11. 87/5/ZM/2018 Stanovení pořadí zastupování starosty města  
I. Zastupitelstvo města Holešova určilo 
  
že v době nepřítomnosti starosty města jsou oprávnění k jeho zastupování 
místostarostové v tomto pořadí: 1. Ing. Pavel Karhan a 2. Milan Roubalík dle § 73 
odst. 3 a § 79 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 
Dle § 104 zákona o obcích musí zastupitelstvo města určit místostarostu, který 
v době nepřítomnosti starosty města dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 (nemoc                   
a dovolená) vykonává jeho pravomoci. Starosta města navrhl, aby ho zvolení 
místostarostové zastupovali v tomto pořadí: 1. Ing. Pavel Karhan a 2. Milan 
Roubalík.  
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat.   

 

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

Hlasování  
Pro: 20 Proti: 1 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 88/5/ZM/2018 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města  
I. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo 
  
odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a rady města v 
částce odpovídající maximální výši uvedené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, a to s účinností od 01.11.2018.  

 
Starosta města navrhl stanovit pro neuvolněné členy zastupitelstva a rady města 
odměnu za výkon funkce v částce odpovídající maximální výši uvedené v příloze 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Ing. Radek Doležel upozornil, že od 01.01.2019 se částka bude měnit. V této 
souvislosti se starosta města vyjádřil s tím, že v návrhu na usnesení je u citovaného 
zákona uvedeno "ve znění pozdějších předpisů".   
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat.   

 

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

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

 

13. 89/5/ZM/2018 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města  
I. Zastupitelstvo města Holešova zřídilo 
  
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. l), zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění finanční a kontrolní výbor s tím, že každý 
z nich bude mít 9 členů. 

 
Starosta města informoval přítomné, že dle zákona o obcích, je povinností 
zastupitelstva města zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů 



předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (dle § 117 odst. 3), 
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. 
Navrhl, aby zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor s tím, že každý 
z nich bude mít 9 členů. 
 
Jelikož nebyl jiný návrh, dal pokyn hlasovat. 

 

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

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

 

14.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 
 

15.  Závěr - různé  

Starosta města informoval členy zastupitelstva, že ve složkách obdrželi jednací řád 
Zastupitelstva města Holešova s tím, že na webových stránkách města je 
k dispozici organizační řád městského úřadu včetně jeho struktury a telefonní 
seznam. Dále informoval, že schůze rady města se budou konat ve čtrnáctidenních 
intervalech a zasedání zastupitelstva města vždy v pondělí od 16 hod. jednou za 
dva měsíce s tím, že zasedání zastupitelstva města, na kterém se bude schvalovat 
rozpočet města, se uskuteční pravděpodobně 17.12.2018. Zároveň požádal 
jednotlivé zastupitelské kluby, aby do 15.11.2018 zasílali elektronicky 
asistentce návrhy na předsedy a členy finančního a kontrolního výboru a komisí 
rady města. 
V 17 hod. starosta města ustavující zasedání Zastupitelstva města Holešova 
ukončil a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

 

V Holešově 06.11.2018 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města  
 
 
 
 
        Ing. Martin Koplík v. r.           Oldřich Rektořík v. r. 
           ověřovatel zápisu                           ověřovatel zápisu 

 


