
Z Á P I S   

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 26.02.2018 

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  
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.  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 :  Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  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:  

Mgr.  Mi lan Fr i tz,  radní  
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova 



Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že 
je přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Mgr. Svatava 
Ságnerová a Zdeněk Hlobil byli omluveni z účasti na zasedání, PaedDr. Zdeněk 
Janalík byl omluven z jeho začátku. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva 
města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Zároveň představil přítomným novou redaktorku měsíčníku Holešovsko Bc. Hanu 
Helsnerovou. 
Před hlasováním o programu jednání vystoupil Ing. Pavel Karhan se svým 
vyjádřením v souvislosti s výročím 70 let od komunistického převratu, ve kterém byl 
nastolen totalitní režim. Připomněl památku duchovního holešovského katechety P. 
Vojtěcha Rygala, který patřil k prvním obětem nově nastolené komunistické moci 
po roce 1948. Závěrem požádal starostu města, aby vyzval přítomné k uctění jeho 
památky, kterou starosta města vyhlásil, a to k uctění památky všem obětem 
komunistického režimu – stíhaných a umučených obyvatel ČSR. 

Následně starosta města podal návrh na stažení bodu programu týkajícího se 
zveřejnění záměru prodeje části p. č. 2727/35, přednesl program jednání a vyzval 
členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další jeho doplnění nebo 
změnu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn o programu 1. zasedání 
Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 

č.  Bod jednání  

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

2 .  
Př ipomínky k zápisu z 6.  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 .  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku parc.  č .  2727/35, 
k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

7 .  
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.  č .  2424, 
k .  ú.  Jankovice u Holešova  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

8 .  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

9 .  
Zveřejnění záměru bezúplat ného převodu část i  městského 
pozemku k .  ú.  Žopy  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

10.  
Prodej  část i  městského pozemku p.  č.  628/4,  k .  ú.  
Lukoveček  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

11.  
Směna pozemků k .  ú.  Dobrot ice  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

12.  
Poskytnut í f inančního př íspěvku -  At let ice Holešov,  z.  s .  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

13.  
Poskytnut í f inančního př íspěvku -  T.J.  Sokol  Holešov,  z.  s.  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



14. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnut í dotace z rozpočtu 
města -  At let ika Holešov,  z.  s .  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

15.  
Podání žádost i  o  poskytnut í f inanční dotace ze ZK na 
zaj iš tění pohotovost i  Jednotky SDH Holešov pro rok 2018  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

16.  
Poskytnut í f inančního př íspěvku na sociá ln í s lužby Char i ty 
Holešov na rok  2018  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

17.  

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  t ř ídění,  využívání a 
odst raňování komunál .  odpadů a nak ládání se s taveb.  
odpadem 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

18.  
Obecně závazná vyhláška o nočním k l idu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

19.  
Úprava jednacího řádu Zastupi te lstva města Holešova  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

20.  
Dodatek  č.  1 ke smlouvě o právu provést  stavbu ze dne 
12.12.2011 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

21.  
Změna rozpočtu města Holešova -  rozpočtové opat ření č .  
1/2018 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



22. 
Návrh na udělení t i tu lu "Čestný občan města Holešova"  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

23.  
Diskuse č lenů zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudo l f  Seifer t  

24.  
Diskuse občanů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

25.  
Přednesení souhrnu př i jatých usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

26.  
Závěr  -  různé  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2.  Připomínky k zápisu z 31. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 18.12.2017, 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.  
Závěrem Ing. Pavel Karhan poskytl vysvětlení svého mylného výroku na minulém 
zasedání, že pan Šuráň neposkytl  požadované materiály k digitalizaci kina Svět, 
jelikož mu nedopatřením z technických důvodů nebyly před tímto zasedáním 
odeslány elektronickou formou tak, jako ostatním členům zastupitelstva města. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



3.  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 

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Oldřich 
Rektořík, MUDr. Ivan Manďák a Mgr. Milan Fritz. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

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 08.02.2018 
 jednání výborů a komisí, jednání redakční rady Holešovska, bytové 

komise, web. komise, komise komunitního plánování apod. 
 příprava územních studií (Kozrálov a Pod Želkovem aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i 

s Policií ČR dále s MKS, vedením TH a TS 
 setkání se všemi pracovníky města - v rámci jednotlivých odborů 
 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště a 

sportoviště) 
 přípravy oslav 100 let výročí ČR - Dny města, výstavy, koncerty a 

propagace 
 vyhodnocení reprezentačního plesu města a příprava nové sezony 
 pravidelná příprava investičních akcí města a jejich financování v rámci 

projektů - stadion míru (atletika), terminál (aut. nádraží), most zámek atd. 
 účast na výročních členských schůzích SDH Količín, Tučapy, Žopy, 

Dobrotice a jednání s JSDH Holešov 
 účast na školských radách a akcích škol, jednání s příspěvkovými 

organizacemi města 
 setkání s občany, zástupci různých společností a spolků - účast na 

výročních schůzích spolků (KČT, Všetuláci sobě,  Včelaři atd.) 
 příprava společenských a kulturních akcí (plesy - města a myslivecký, 

koncerty, Festival žid. kultury aj.) 
 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků město 

(zámek), účast na pohřbech a jiných setkání s obyvateli 



 jednání s Úřadem práce - veřejně prospěšné práce (výběrové řízení) a 
veřejná služba ÚP KM) 
100 let výročí ČR členská schůze Českého svazu včelařů 

Důležitá jednání: 

 02.01. - novoroční setkání se zaměstnanci městského úřadu 
 03.01. -  Ing. I. Vávra - pozemky a prostranství v ul. Palackého a v ul. 

Grohova (před silem) - záměry a vlastnictví 
 05.01. -  dirigent R. Válek - Letní škola barok. hudby a další kulturní akce 

ve městě 
 08.,23.01. a 14.02. - Dr. Fišer a setkání komise - přípravy knihy o městě 

Holešově 
 10.01. - jednání se zástupci spol. JOSPO - restaurace a další prostory na 

zámku a v DPS 
 15.01 - ředitelka 2. Základní školy Holešov Mgr. Helena Moravčíková  - 

vysvětlení záměru projektu na školní zahradu - enviromentální výchova 
 16.,23.,24.01. - setkání s pracovníky Odboru SVZ MěÚ (projekt, personál. 

záležitosti aj.) 
 24.01. - návštěva hodnotící komise o historické sídlo Zlínského kraje - 

Holešov vyhrál krajské kolo 
 18.01. - účast na veletrhu Regiontour Brno 
 23.01. - setkání s ředitelem Sfinx/Nestlé Ing. Fišerem - ukončení jeho 

působení v Holešově 
 29.01. - zástupce golfového klubu Žopy - Ing. Frísa (pronájem pozemků na 

zázemí) 
 31.01. - schůzka se zástupci Mor. rybářského svazu organizace Holešov 

(náhon, rybníky aj.) 
 01.02.-  jednání se spolkem LKM Čmelák a Industry Servis ZK, a. s., 

týkající se problematiky provozování kiteboardigu v Holešově "na letišti" 
 05.02. - jednání řídící skupiny MAP Holešovsko - projekty rozvoje škol a 

zahájení MAP dvě 
 06.02. - schůze osadního výboru v Dobroticích (investice, obnova areálu 

Sádek aj.) 
 07.02. - setkání se zástupci SDH Tučapy a SDH Dobrotice (nová auta pro 

sbory) 
 09.02. - setkání neziskových organizací na MěÚ (komise pro neziskový 

sektor) 
 13.02. - jednání se zástupci společnosti Strabag - harmonogram opravy 

terminálu (další potřeby) 
 15.02. - setkání vedení MŠ a SVČ - GDPR, prázdninový provoz aj. 
 15.02. - otevřené jednání památkové komise a prezentace významných 

objevů 
 21.02. - celostátní komise "Historické město" (SMaO, Min. kultury) 
 26.02. - návštěva Mgr. Křepely - ředitele České pošty Morava 

  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 

 25.,26. 12. - vánoční koncerty (HKO + Hol. chrámový sbor a holešovský 
dětský pěvecký sbor Moravské děti) 

 01.01. - novoroční ohňostroj 
 06.01. - Tříkrálová sbírka - Charita Holešov 
 06.01. - výroční schůze SDH Žopy 



 07.01. - novoroční koncert města Holešova (HKO) 
 08.01. - otevření knihovny v Rymicích 
 12.01. - CpS - blahopřání - p. Šikola 101 let 
 12.01. - výroční schůze SDH Holešov 
 13.01. - výroční schůze SDH Količín 
 13.01. - Reprezentační ples města Holešova 
 19.01. - schůzka s krajským romským koordinátorem Mgr. Gábou - romská 

otázka ve městě 
 19.01. - setkání s vedením Gymnázia L. Jaroše Holešov - koordinace akcí 

k výročí republiky aj. 
 20.01. - Myslivecký ples - zámek 
 02.02. - setkání zástupců Mikroregionu Holešovsko + mše za zastupitele a 

svěcení "hromniček" 
 05.02. - 1. ZŠ - slavnostní uvítání zahraničních studentů (jazyková výuka) 
 09.02. - setkání členů a rodičů HDS Moravské děti - vyhodnocení zájezdu 

do Japonska 
 10. a 11.02. - Masopust a "Pochovávání basy" - Sádek Dobrotice, Količín, 

Žopy, Rymice aj. 
 18.02. - exhibice zlínských hokejistů na zámeckém kluzišti 
 20.02. - vernisáž výstavy "Valašský názor" - zámek (výstava do 31.05.) 
 24.02. - Rohálovská "10" -  Prusinovice - a setkání automobilových 

modelářů - Hasičský dům 
  
  
Aktuální pozvánky: 
  
28. 2. Zdeněk Izer - kino 
2. a 7. 3. Přednášky KČT - kinoklub 
3. 3. Ples SRPD při 2. ZŠ Holešov - jubilejní X. ročník - zámek 
6. 3. Jiří Černý (známý hudební kritik) - rockování - Drive club 
7. 3. Muzikál Limonádový Joe - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
- zámek 
10. 3. Bluesové jaro (Nina Van Horn) - Drive club zámek 
17. 3. Blešák - zámek  
20. 3. Musica Holešov - Benewitzovo kvarteto a L. Peterková - zámek, 
velký sál 
22. 3. Večer bojovníků - IV. ročník zápasů v thajském boxu - zámek 
22. 3. Koncert ze skladeb MgA. Ladislavy Jančové - sala terrena zámku 
23. 3. Noc s Andersenem - pohádkové nocování v Městské knihovně 
Holešov 
24. 3. Jarní cyklovyjížďka - Holešovští Pokalíšci 
30. 3. IX. ročník Velikonočního turnaje ve futsale - KSK Všetuly 
5. 4. Divadlo Rošáda - kinosál 
7. 4. Den pro zdraví - XI. ročník - 3. ZŠ Holešov 
8. 4. Všetulská hůlka - zámek celý 
13. 4. Vzpomínkový pochod Clay-Eva - XV. ročník nočního pochodu - start 
v Hostišové - Junák 
14. 4. Zahájení průvodcovské sezóny - zámek celý 
18. 4. Věra Martinová - zámek, velký sál 
27. 4. Okresní kolo Mladý zahrádkář - vědomostní soutěž pro žáky ZŠ - 
zámek 
27. 4. Majáles - studentské slavnosti Gymnázium Holešov 
27. 4. Musica Holešov J. S. Bach "Mše h-moll" - zámek, velký sál 
28. 4. Rohálovská 50ka - 9. ročník závodu horských kol 



3. 5. Pohádka Sůl nad zlato - kinosál 
  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 1/1/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2727/35, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
stažení z programu jednání materiál týkající se zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p. č. 2727/35, ostatní plocha, o výměře cca 758 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že navrhl stáhnout materiál z programu 
jednání a dal pokyn o této změně programu hlasovat.  

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 2/1/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2424, k. ú. 
Jankovice u Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2424, ostatní plocha, o 
výměře 156 m2, a p. č. 2433, orná půda, o výměře 2.669 m2, k. ú. Jankovice u 
Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 27.02.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Doplňující informace požadoval Ing. Pavel Karhan týkající se majetkoprávních 
vztahů k pozemkům v této lokalitě a účelu jejich využití žadatelem. Poskytl je 
místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, doplňující informace poskytl starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 
 
 
 
 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

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


8. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 926/2 nebo 950/1, ostatní plocha, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
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: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 

 

 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o negativním rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 06.03.2018 

   
 

  

9. 3/1/ZM/2018 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského 
pozemku k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu části stavbou dotčeného městského 
pozemku p. č. 1422, ostatní plocha, o výměře 6 m2, k. ú. Žopy,  obci Přílepy, IČO 
544531, dle předloženého návrhu s tím, že náklady s převodem spojené hradí 
nabyvatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 27.02.2018                                           Hlasování  
                                                                          Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0  

                                          Nehlasovalo: 0 
                                               Usnesení: Přijato  

 
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.   

  

10. 4/1/ZM/2018 Prodej části městského pozemku p. č. 628/4, k. ú. Lukoveček  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



prodej části městského pozemku p. č. 628/4, ostatní plocha, o výměře cca 56 m2, 
k. ú. Lukoveček,  Aleši Kuchařovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.06.2018. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 27.02.2018 

 
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: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 4 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 5/1/ZM/2018 Směna pozemků k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví manželů Hlobilových městský pozemek p. č. 872/2, zahrada, o výměře 
200 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p. č. 876, zahrada, o výměře cca 200 m2, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu bez dalšího finančního vyrovnání. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 27.02.2018 

 
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: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



12. 6/1/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - Atletice Holešov, z. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku Atletika Holešov, z. s., na 
rekonstrukci Stadionu Míru ve výši 4.185.797,10 Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle 
předloženého návrhu.  
 

 

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

1.1. vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky.  

Termín: 30.03.2018 
 
2. Ing. Simoně Stuchlíkové 

2.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 12.03.2018 

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

 
Předkladatel: Ing. Radek Doležel 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 7/1/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na 
rekonstrukci budovy Sokolovny ve výši 2.317.000 Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle 
předloženého návrhu.  

3. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého a 
upraveného návrhu.  
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu.  

Termín: 12.03.2018 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky. 

Termín: 30.03.2018 
 
 
 



Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města s tím, že je předložena darovací smlouva a smlouva o 
předkupním právu města. 
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil podporující stanovisko a požadoval informaci, zda lze 
v rámci darovací smlouvy ošetřit případný zánik povinného. Negativně se vyjádřil 
Mgr. Milan Fritz s tím, že TJ Sokol si tento mimořádný finanční příspěvek za dobu 
své existence v Holešově zaslouží. Doplňující informace poskytl starosta města a 
připomněl ošetření předkupní právem města. 
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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 8/1/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 
Atletika Holešov, z. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.750.000 Kč z 
rozpočtu města se spolkem Atletika Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 05.03.2018 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky na zajištění spoluúčasti.  

Termín: 30.03.2018 

 
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: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 9/1/ZM/2018 Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace ze ZK na zajištění 
pohotovosti Jednotky SDH Holešov pro rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 2018 za finanční 
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. podat žádost na HZS Zlínského kraje. 

Termín: 28.02.2018 
 
 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: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

16. 10/1/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby Charity 
Holešov na rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s 
Charitou Holešov, IČO 47930063, se sídlem v Holešově, Tovární 1407, dle 
předložených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu. 

Termín: 26.02.2018 

 
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: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

17. 11/1/ZM/2018 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadu a 
nakládání se staveb. odpadem  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova dle předloženého 
návrhu. 
 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zveřejnit ji na úřední desce 
a následně na webových stránkách města. 

Termín: 27.02.2018 

 
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: Mgr. Aleš Křížan 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

18. 12/1/ZM/2018 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k podpisu a zveřejnit ji na úřední desce 
a následně na webových stránkách města. 

Termín: 27.02.2018 

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

Doplňující informace poskytl přítomný právník města Mgr. Aleš Křížan. 

K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Aleš Křížan 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 13/1/ZM/2018 Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený návrh úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit jednací řád k podpisu a zveřejnit jej na úřední desce, následně 
na webových stránkách města. 

Termín: 27.02.2018 
 



Na jednání se dostavil PaedDr. Zdeněk Janalík. 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval přítomného právníka města, zda by neměl být 
uveden v čl. 9 bod 1,  týkající se možnosti členů zastupitelstva města vznášet 
dotazy na vedoucí odborů, organizační složky aj., také tajemník městského úřadu. 
Souhlasně se vyjádřil Mgr. Aleš Křížan. Závěrem požadoval doplňující informace k 
čl. 10 bod 1 v souvislosti s GDPR. Vyjádřil se právník města s tím, že toto obecné 
nařízení ještě není v účinnosti, jednací řád není právní předpis a tento 
bod jednacího řádu problematiku GPDR, zveřejňování osobních údajů, vlastně řeší. 
Mgr. Milan Fritz se k návrhu na zasahování do této kvalitně připravené právní normy 
vyjádřil negativně, jelikož je v souladu se zákonem o obcích. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Aleš Křížan 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 s 
Radkem Zapletalem, bytem Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města 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: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna Žujová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Nevzniklo 

 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011  
I. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o negativním rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 06.03.2018 

  
 

 

 

  

21. 14/1/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 1/2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit rozpočtové opatření na úřední desce a zapracovat do účetních 
výkazů města. 
  

Termín: 26.03.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné 
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil své negativní stanovisko k nekoncepčnosti a dle jeho 
názoru celkově nejvíce schodkovému rozpočtu s nejvyšším počtem naplánovaných 
a nepřipravených akcí a kritizoval tyto položky rozpočtu: masné krámy, 
rekonstrukce ul. 6. května, terminál na autobusovém nádraží, kruhová křižovatka u 
gymnázia, projekt na rekonstrukci krytého bazénu, veřejná WC, oprava komunikací 
ve městě, náhon, rekonstrukce městské knihovny, vysoké příjmy z hazardu, vysoké 
náklady na funkci městské policie, historicky nejvyšší přebytek rozpočtu v loňském 
roce. K této kritice se vyjádřil starosta města s tím, že některé investiční akce byly 
již dokončeny ke spokojenosti obyvatel (ul. 6. května) nebo zahájeny a letos budou 
dokončeny. Závěrem Ing. Karhan podal protinávrh: vypustit položku 300 tis. Kč na 
opravu náhonu - převod z roku 2017 do doby než bude situace kompletně 
vyřešena. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 15 proti a 2 se zdrželi. 
Tento protinávrh nebyl schválen. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku finančního výboru pro 
schválení tohoto rozpočtového opatření. 
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: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. 15/1/ZM/2018 Návrh na udělení titulu "Čestný občan města Holešova"  
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
titul "Čestný občan města Holešova" in memoriam P. Františku Alexovi, 
duchovnímu správci v Holešově, za dlouholetý aktivní přínos pro rozvoj 
společenského a kulturního dění ve městě Holešově. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit provedení zápisu do pamětní knihy čestných občanů města. 

Termín: 27.02.2018 

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

Ing. Pavel Karhan podpořil schválení tohoto materiálu. Kladně se vyjádřil starosta 
města. 

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



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

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

 

23.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Úvodem starosta města poskytl informaci členům zastupitelstva o tom, že dnes 
obdržel dopis ze Státního pozemkového fondu týkající se problematiky předkupního 
práva města u pozemků na ul. Grohova - ve vztahu ke společnosti LUKO, v němž 
oznamují, že cenu za pozemky navrhovanou městem navyšují podle svého 
znaleckého posudku o 40 %. Je třeba tuto záležitost analyzovat, řešit a pokud by 
bylo třeba, svolat mimořádné jednání zastupitelstva města.  
Ing. Jaromír Tomšů se pozitivně vyjádřil k úvodnímu videu a celkovému vzhledu 
webových stránek města. 
Ing. Pavel Karhan hovořil o problematice náhonu, jehož havarijní stav, se kterým 
seznámil prostřednictvím fotografií, dle jeho názoru město neřeší. Podal návrh na 
usnesení: 
Zastupitelstvo města Holešova ukládá starostovi města předložit komplexní 
materiál, který řeší problém náhonu zásobující zámecké rybníky včetně časového 
a finančního harmonogramu realizace. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 
12 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval. Návrh nebyl schválen.  
Ing. Radek Doležel informoval o řešení problematiky Žopka versus náhon v roce 
2015, řešení havarijního stavu náhonu v loňském roce a informoval o plánu řešení 
v letošním roce. Doplňující informace poskytl starosta města s tím, že projektová 
dokumentace nastínila další problémy v této lokalitě. 
PaedDr. Zdeněk Janalík vyjádřil své stanovisko ke složitosti majetkových poměrů v 
této lokalitě (velká část pozemků není v majetku města) a k celé problematice 
náhonu s tím, že je potřeba řešit havarijní stav. Nevidí řešení celkové opravy jako 
jednoduché a bude vyžadovat velkou přípravu. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k nestálému kritizování 
Ing. Karhanem, která směřují na hlavu starosty města. Podpořila udělení čestného 
občanství P. Františku Alexovi. Zároveň požádala o vyjádření, zda město vydalo 
nějaké prohlášení týkající se zachování okresní nemocnice v Kroměříži včetně 
porodnice. Vyjádřil se starosta města s tím, že autorka deklarace, kterou schválilo 
kroměřížské zastupitelstvo města k této problematice, MUDr. Olga Sehnalová, 
bude požadovat vyjádření města na ohlášené schůzce dne 02.03.2018. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o uskutečněných a plánovaných akcích 
města s tím, že byly vytvořeny nové propagační materiály, které prezentují město 
na veletrzích a budou občanům k dispozici 11. - 13. května na Dnech města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil k problematice kroměřížské nemocnice jako krajský 
zastupitel, který je pro zachování této nemocnice včetně porodnice, ale že můžou 
být občané klidní.  
Ing. Ludvík Urban jako bývalý krajský zastupitel se vyjádřil k problematice negativně 
a s obavami a že osloví členy krajského zastupitelstva. 
Ing. Radek Doležel se vyjádřil s tím, že dle jeho názoru celý chaos vytvořila média, 
která vytrhla z kontextu některé názory a výsledkem je údajné plánování uzavření 
nemocnice. Diskuse o celé problematice je teprve na začátku. 
Mgr. Milan Fritz upozornil, že zákon o obcích neukládá úkolovat starostu města, 
tedy zastupitelstvo města nemá tuto pravomoc. 
Ing. Pavel Karhan dále hovořil o havarijním stavu fasády 1. Základní školy a podal 
návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Holešova ukládá oddělení ISÚ, aby na příštím jednání zajistil 
předložení rozpočtu na realizaci opravy fasády staré budovy 1. Základní školy, a to 
v etapách: 



a) oprava opadaných rohů fasády budovy a výměny klempířských prvků 
b) celková oprava fasády staré budovy 
a ukládá starostovi města předložit návrhy financování.  
Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřila názor, že tato otázka je v kompetenci ředitelky 
této školy a nevidí důvod, proč by rada města měla předkládat návrh realizace 
opravy fasády budovy této školy. 
Pavel Svoboda tento názor podpořil s tím, že paní ředitelka si sama technické 
problémy spojené s budovou školy ve spolupráci s městem průběžně řeší. Starosta 
města k tomu podotkl, že oddělení ISÚ je k dispozici všem ředitelům škol, aby jim 
pomohlo. 
O návrhu na usnesení bylo hlasováno takto: 4 pro, 9 proti, 6 se zdrželo, 2 
nehlasovali. Návrh nebyl schválen.  
Ing. Pavel Karhan dále vyjádřil žádost, aby vedení p. o. Městské kulturní středisko 
předložilo vyhodnocení investice ozvučení hlavního sálu zámku a kriticky se vyjádřil 
ke stavu podlahy v hlavním sále a koberce na hlavním schodišti zámku. Vyjádřil se 
starosta města s tím, že vyzval  Ing. Jaromíra Tomšů k poskytnutí informací 
týkajících se této záležitosti, který se vyjádřil s tím, že je zřejmě problém v obsluze 
zařízení. Technologie byla předána a obsluha řádně proškolena. 
Mgr. Jana Slovenčíková poskytla doplňující informace v souvislosti s novým 
provozním zámku.  
Mgr. Ondřej Machálek se dotazoval, zda je v plánu vybudování bezbariérové úpravy 
přechodu pro chodce před budovou pošty. Reagoval starosta města, že celá 
problematika se řeší s ŘSZK a připravuje se dokumentace na realizaci rekonstrukce 
této komunikace. Doplňující informace poskytl vedoucí odd. ISÚ Ing. Stanislav 
Julíček. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková kritizovala, že není zabezpečeno sociální zázemí v 
zámeckém parku, kde je provozováno veřejné kluziště a tlumočila stížnost 
některých návštěvníků města, že výstava betlémů na zámku byla o vánočních 
prázdninách zavřena. Vyjádřila se Mgr. Jana Slovenčíková, že výstava byla zavřena 
pouze po dobu státních svátků, o čemž byla veřejnost informována. K absenci 
veřejných toalet se vyjádřil starosta města s tím, že fungují v hospodářské budově 
vedle zámku, nejsou však otevřená veřejná WC v arkádách z důvodu jejich 
devastace. Vedení města uvažuje  o zřízení automatů do těchto veřejných WC. 
Ing. Martin Koplík se dotazoval, zda existuje seznam „Čestných občanů města 
Holešova“. Kladně se vyjádřil starosta města s tím, že přislíbil jeho předložení na 
příštím zasedání zastupitelstva města. Zároveň Ing. Koplík kladně zhodnotil 
ozvučení sportovní haly 1. Základní školy. 
Mgr. Jana Slovenčíková kladně zhodnotila provozování mobilního kluziště v 
zámeckém parku, jehož provoz bude ukončen 11. března. 

   
 

24.  Diskuse občanů města  

Vystoupila občanka paní Nevřalová s kladným hodnocením provozování veřejného 
mobilního kluziště v zámeckém parku. 

   
 

25.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

   
 



26.  Závěr - různé  

V 19 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 
V Holešově 02.03.2018 
 
 
 
 
 
    Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
           starosta města  
 
 
 
 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r.        MUDr. Lenka Dúbravčíková v. r. 
            ověřovatelka                                    ověřovatelka 
 
 


