
Z Á P I S   

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 17.09.2018 

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  
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  
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 .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  
Jiř í  Konečný,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Mgr .  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil mimořádně v 15 hod. starosta 
města Mgr. Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. 



Konstatoval, že je přítomno 17 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. 
Mgr. Svatava Ságnerová, Ing. Jaromír Tomšů a Jiří Konečný byli z účasti na 
zasedání zastupitelstva města omluveni, Ing. Pavel Karhan, PaedDr. Zdeněk 
Janalík a MVDr. Zbyněk Miklík byli omluveni ze začátku jednání. Starosta města 
upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude 
umístěn na webových stránkách města. Následně přednesl program jednání, který 
navrhl doplnit oproti pozvánce o zprávu týkající se schválení odměn členům 
výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2018 a zařadit 
ji pod bod č. 12. Vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné 
další doplnění nebo změnu programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto dal 
pokyn o programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Prezentace Územních studií veřejných prostranství- Obora, Předzámčí 
Předkládá: Zpracovatelé studií Ing. Petr Velička a Ing. Jakub Chvojka 

5. 
Prezentace "Strategického plánu rozvoje města Holešova" 
Předkládá: Zpracovatel strategického plánu Ing. David Janečka 

6. 
Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení - začátek cca v 16 hod. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Zpráva o činnosti orgánů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Územní studie veřejných prostranství - Obora, Předzámčí 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

9. 
Strategický plán rozvoje města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2018 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich 
funkce v roce 2018 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Zveřejnění záměru prodeje p. č. 768/1 v k. ú. Všetuly 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

14. 
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

15. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 



16. 
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3326/10, p. č. 
3636/1, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

17. 
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

18. 
Zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

19. 
Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady SJM 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

20. 
Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

21. 
Prodej pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

22. 
Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

23. 
Bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

24. 
Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Žopy 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

25. 
Návrh Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 2019-
2021 
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař 

26. 
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Dětské dopravní hřiště v 
Holešově" 
Předkládá: Ing. Radek Doležel 

27. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

28. 
Diskuse občanů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

29. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

30. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

  
 

 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli Zdeněk Hlobil a Mgr. Ondřej 
Machálek. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 



3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: MUDr. Lenka 
Dúbravčíková, Ing. Martin Koplík a Oldřich Rektořík. Jelikož nebyly jiné návrhy, 
dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

 

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4.  Prezentace Územních studií veřejných prostranství- Obora, Předzámčí  

S návrhem územních studií veřejných prostranství "Zámecká obora Holešov"         
a "Předzámčí Holešov" seznámili přítomné pomocí dataprojektoru jejich 
zpracovatelé Ing. Jakub Chvojka a Ing. Petr Velička.   

 
 

5.  Prezentace "Strategického plánu rozvoje města Holešova"  

S návrhem "Strategického plánu rozvoje města Holešova" seznámil přítomné 
pomocí dataprojektoru jeho zpracovatel Ing. David. Janečka. 

 
 

6.  Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení - začátek cca v 16 hod.  

Na jednání se dostavili Ing. Pavel Karhan, PaedDr. Zdeněk Janalík a MVDr. Zbyněk 
Miklík. 
 
Se zprávou o plnění usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 18.06.2018, 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.  

 

 

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

 

7.  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":  

• schůze rady města v řádných termínech + v mimořádném termínu 25. 7. 
2018 

• jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, web 
komise apod. 

• kontrolní dny na stavbách (autobusové nádraží, kruh. křižovatka, stadion 
Míru, oprava ulic a parku v Masarykově ulici aj.) 



• pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 
Policií ČR, dále s MKS, vedením TH (bazén, bytový fond a opravy) a TS 
(koupaliště, odpadové centrum aj.) 

• koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště, 
sportoviště), MC Srdíčko a zahradníkem zámecké zahrady 

• příprava (projektové dokumentace a administrativní věci a povolení atd.) 
investičních akcí města a jejich financování v rámci projektů (žádosti 
apod.) - ulice Grohova, Očadlíkova, Samostatnost a Plačkov, ulice 
Přerovská, "cyklostezka" v ul. Bořenovská, plavecký bazén, kino Svět atd. 

• setkání k přípravě vydání knihy o Holešově - kniha je již dokončena a 
vydána 

• projednávání změn územního plánu a příprava územních studií - zámecká 
obora a předzámčí 

• příprava významných akcí města i menších staveb, dětská hřiště, opravy 
komunikací a chodníků, hřiště u 1. ZŠ aj. 

• zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
• účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými 

organizacemi města 
• jednání s pracovníky města a společnostmi města, církvemi a farností 

Holešov, osadními výbory a jejich vedením, Charitou Holešov (charitní 
rada) aj. 

• jednání s vedením Zlínského kraje a vedením společnosti Industry Servis 
ZK - doprava, rozvoj průmyslové zóny a spolupráce s městem 

• řešení a setkání s kompetentními osobami - zajištění a obsazení 
zdravotních obvodů ve městě 

• schůzky s pracovníky soc. odboru MěÚ 
• schůzky s předsedy OV místních částí (dění v obci, opravy, potřeby aj.) 
• pravidelné schůzky s vedením příspěvkové organizace MKS Holešov a 

řešení problematiky jejího řízení i financování 
• komunikace s médii na různá témata a propagace města 
• příprava komunálních voleb, rozhodování o termínech apod. 
• porady a řešení autovraků ve městě (odbory a MP) - několik schůzek  

 
Další důležitá jednání: 
  
25. 6. - jednání o provozu zámecké restaurace (několik setkání) + zahrady 
28. 6. - Bezpečnostní rada města 
12. 7. - jednání se společností E.ON o dodávkách el. energie pro město 
23. 7. - jednání s 2. ZŠ a společnosti Tepelné hospodářství Holešov  - 
nová kotelna ve 2. ZŠ 
31. 7. - ukázka mytí dlažeb tlakovou vodou a párou 
3. 8. - setkání k možnostem vytvoření dopravního hřiště v Holešově 
(BESIP), následně další 
3. 8. - valná hromada společnosti Mopas 
6. 8. - setkání s p. Šlechtou, další možnosti grantů SMO 
6. 8. - schůzka s p. J. Kaňou - oprava domu čp. 11 (WC), pivovaru aj. 
8. 8. - jednání k dokončení Komunitního plánu města 
9. 8. - jednání s vedením společnosti STRABAG (Ing. Beneš, P. Krkavec a 
další) a zástupci dodavatelských firem - práce na terminálu, vícenáklady, 
termíny aj. 
10. 8. - setkání se zástupci petentů ohledně výstavby nového dětského 
hřiště na Novosadech 
21. 8. - připomínka okupace Československa v roce 1968 - VPŠ a SPŠ 
MV Holešov 



28. 9. - setkání se zástupci Zlínského kraje v lokalitě Bořenovská 
28. 9. - strategický výbor - dokončení Strategického plánu města 
29. 8. - setkání s ředitelkou společnosti Nestlé Sfinx - spolupráce s 
městem 
30. 8. - setkání s rybáři a JSDH - vysychání Rusavy a zámeckých rybníků 
30. 8. - první kontrolní den na mostu zámku a stavby městského pódia 
31. 8. - jednání o řešení systému "Senior taxi" + jednání s taxikáři o 
poskytování této služby 
3. 9. - setkání s ředitelem ŘSZK Ing. Malým - stavby ve městě a příprava 
dalších investic 
4. 9. - jednání s Ing. Chytílkem - pozemky v ul. Grohova (také 10. 9.) 
5. 9. - jednání s Policií ČR a MěP 
5. 9. - setkání starostů mikroregionu Holešovsko v Boršicích 
6. 9. - 25. výročí vzniku společnosti VAK Kroměříž 
7. 9. - setkání s vedením 2. ZŠ a zástupci policejní školy - plesy 2019 
12. 9. - zkouška světel na autobusovém nádraží a v parku v Masarykově 
ulici 
   
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
  
19. 6. - tisková konference - letní akce města - zasedací místnost MěÚ 
28. 6. - rozloučení s žáky 9. tříd holešovských základních škol 
28. 6. - otevření výstavy Letní iluze 
29. a 30. 6. - bikemaratón Drásal 
30. 6. - hodové slavnosti OV Tučapy 
14. 7. - oslavy 140 let obce, 110 let kaple sv. Floriána a 80 let SDH obce 
Horní Lapač 
21. 7. - barokní opera - nádvoří zámku 
24. 7. - zahájení Festivalu židovské kultury (24. - 29. 7.) 
28. 7. - hasičská soutěž v Tučapech 
1. 8. - vyhodnocení Týdne židovské kultury 
2. a 3. 8. - výstava k výročí společnosti Sfinx 
8. až 11. 8. - letní kinematograf Bratří Čadíků - zámecká zahrada 
9. 8. - otevření nákupního střediska IRISOVKA 
10. 8. - zahájení Letní školy barokní hudby (10. až 19. 8. zámek a město) 
11. 8. - Čmelák model show - letiště Holešov 
18. 8. - oslava SDH Bořenovice - 80. výročí 
21. 8. - setkání 7. výsadkového pluku zvláštního určení Holešov - internát 
VPŠ a SPŠ MV a připomínka okupace ČSSR a Holešova státy Varšavské 
smlouvy 
25. 8. - setkání s výsadkovými veterány - OV Žopy a závody SDH Žopy - 
areál 
25. 8. - připomínka 70. výročí založení SDH Dobrotice a dožínky 
v Pravčicích 
1. 9. - parkurové závody v zámecké zahradě 
1. - 2. 9. - dožínky mikroregionu Holešovsko 
2. 9. - hody v Količíně, "Melounožraní" ve Veštulích 
3. 9. - slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 - návštěva škol 
8. 9. Holešovská 50ka na kole i pěšky 
8. 9. - Dožínky - Topolčianky 
13. 9. - seminář pro školy "Hodina tělocviku navíc" - kino 
13. a 18. 9. - koncerty festivalu Musica Holešov 
  



Aktuální pozvánky - Holešov a podzim 2018 
18. 9. - koncert festivalu Musica Holešov - zámek 

22. 9. - mistrovství ČR ve vzpírání - pol. škola 
22., 23. 9. - výstava ovoce - areál Dobrotice 
25. 9. - výstava "Holešovské osmičky" - zámek 
27. 9. - uvedení nové knihy o Holešově, otevření parku v Masarykově ulici 
s odhalením sochy TGM a koncert ke Dni státnosti - město 
2. 10. - beseda o nové knize Holešov - město ve spirálách času - zámecká sala 
terrena 
5. 10. - vzpomínkový koncert Big Bandu Holešov - kino (výročí G. Gershwina) 
5. a 6. 10. - komunální volby 
6. a 7. 10.- oslavy 660 let Všetul a 130 let od otevření školy - tradiční jarmark, 
pouť s žehnáním zvonice, setkání pamětníků atd. - Všetuly 
7. 10. - koncert Evy a Vaška - TyMy Všetuly 
13. 10. - zavírání nebe LMK Čmelák - průmyslová zóna 
13. 10. - Drakiáda - SDH Holešov - ul. Bořenovská 
13. a 14. 10. - výstava dom. zvířectva - Plačkov 
19. a 20. 10. - oslavy 130. výročí založení 1. ZŠ 
19. - 21. 10. - divadelní festival D6K - kino 
20. 10. - Den zdraví pro rodinu - SVČ TYMY 
28. 10. - připomenutí 100. výročí vzniku ČSR- koncert Zlínské filharmonie, pomník 
a zámek 
25. 10. - burza škol - zámek 
28. 10.-  koncert ke vzniku republiky - zámek 
4. 11. - hubertská mše sv. a setkání myslivců regionu 
  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se jednání 
s Ing. Chytílkem o problematice pozemků v ul. Grohova. 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

 

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

 

8. Územní studie veřejných prostranství - Obora, Předzámčí  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rozpracované územní studie: Územní studii veřejného prostranství - Zámecká 
obora Holešov a Územní studii veřejných prostranství - Předzámčí Holešov dle 
předložených návrhů. 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 

K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse. 

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

Hlasování  
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

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


Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 
 

 

9. Strategický plán rozvoje města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
"Strategický plán rozvoje města Holešova" v předloženém znění. 

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

K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Bc. Veronika Vavrysová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 68/4/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ pro Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
Programu regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 

 
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. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

11. 69/4/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého a doplněného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit rozpočtové opatření na webových stránkách města a zapracovat do 
účetních výkazů města.  



Termín: 30.09.2018 

 
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 vyjádřil negativní stanovisko v souvislosti s koncepcí 
hospodaření města. Požadoval doplňující informace k navýšení položky na 
veterinární ošetření zvířat - kastraci koček. Informace poskytl Ing. Leško, starosta 
města a místostarosta města Ing. Radek Doležel. Dále požadoval informace týkající 
se položek na rekonstrukci ul. Školní, chodníku v Dobroticích, výstavbu kruhové 
křižovatky u gymnázia, terminálu ČSAD, rekonstrukci kina a krytého bazénu. 
Dotazoval se na nového nájemce a finanční vyrovnání s původním nájemcem 
zámecké restaurace, pořízení mobilního pódia, opravu tribuny, plotu u Stadionu 
Míru a rekonstrukci objektu hájenky. Na tyto otázky poskytli odpovědi starosta 
města a Ing. Stanislav Julíček. Požadoval také informace k položce na vybudování 
dopravního hřiště v Americkém parku. Poskytl je starosta města a místostarosta 
Ing, Radek Doležel. Dále požadoval vyjádření k otázce řešení havarijního stavu 
fasády a klempířských prvků na 1. ZŠ. Reagovala přítomná ředitelka školy a 
starosta města. Vyjádřil názor, že by zmíněný havarijní stav měl být řešen v 
letošním roce. Závěrem podal protinávrh, aby byla z rozpočtového opatření vyňata 
částka 500 tis. Kč na vybudování dětského dopravního hřiště. O tomto protinávrhu 
bylo hlasováno takto: pro 4, proti 11, zdrželi se 4, nehlasoval 1 - protinávrh nebyl 
schválen.  
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila názor, že by některé položky rozpočtového 
opatření měly být projednávány a zodpovězeny již na Finančním výboru. Závěrem 
podala návrh, aby členové zastupitelstva města byli předem písemně seznámeni s 
případnými vícenáklady u investičních akcí. Souhlasně se vyjádřil starosta města 
s tím, že tyto informace budou poskytovány. 
Ing. Martin Koplík informoval o doporučujícím stanovisku Finančního výboru. 
 
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: 15 Proti: 2 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

12. 70/4/ZM/2018 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za 
výkon jejich funkce v roce 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich 
funkce v roce 2018 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat o výši schválených odměn mzdovou účetní. 

Termín: 25.09.2018 
2. Evě Kománkové 

2.1. vyplatit schválené odměny v řádném výplatním termínu. 



Termín: 10.10.2018 

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

Předsedkyně Kontrolního výboru Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné 
stanovisko. 

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

 

13. Zveřejnění záměru prodeje p. č. 768/1 v k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 768/1, zahrada, o výměře                      
1.829 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města, která navrhla minimální kupní 
cenu pozemku 500 Kč/m2. 

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: 11 Proti: 6 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Nevzniklo 

 

14. 71/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, o výměře 393 m2, ostatní 
plocha, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
Výměra je určena GPL číslo 1254-72/2018. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města, která navrhla minimální kupní 
cenu pozemku 200 Kč/m2. 

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

 

15. Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, k. ú. 
Holešov, o výměře cca 1.200 m2 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
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: 1 Proti: 14 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Nevzniklo 
 
 
 
 

 

16. 72/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 
3326/10, p. č. 3636/1, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 58/3/ZM/2018 ze dne 18.06.2018 týkající se prodeje 
městského pozemku společností E.ON Distribuce, a. s., a 

2. zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3326/10, orná 
půda, o výměře 11 m2, p. č. 3636/1, ostatní plocha, o výměře 9 m2, k. ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu. 
 
Výměry jsou určeny GPL 2257-24/2018. 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města schválit revokaci usnesení č. 
58/3/ZM/2018 a zveřejnit záměr prodeje. 
 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 73/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich 
částí  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 896/4, zahrada, o 
výměře cca 263 m2, p. č. 897, ostatní plocha, o výměře cca 167 m2, a p. č. 898, 
ostatní plocha, o výměře cca 198 m2, vše k. ú. Holešov, k výstavbě rodinného domu 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města, která navrhla minimální kupní 
cenu pozemku 1.900 Kč/m2. 
 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

18. 74/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, k. ú. 
Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví SVJ v domě Dukelská čp. 419,420,421 a 422 v Holešově 
pozemek p. č. 2/18, ostatní plocha, o rozloze 2 m2, k. ú. Všetuly, a z vlastnictví 
SVJ v domě Dukelská čp. 419,420,421 a 422 v Holešově přejde do vlastnictví 



města Holešova pozemek p. č. 2/17, ostatní plocha, o rozloze 487 m2, k. ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Před projednáváním zprávy splnil Mgr. Milan Fritz ohlašovací povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

19. 75/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady SJM  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 
3703/1, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a ze spoluvlastnictví 
manželů Ladislava a Jany Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova 
část pozemku p. č. 906/5, zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov, a to k id. 1/2 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 

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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



20. 76/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemku, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Tomáše Brázdila část pozemku parc. č. 3703/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Tomáše Brázdila 
přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 906/1, zahrada, o výměře 
cca 30 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 26.09.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Oldřich Rektořík požadoval doplňující informaci týkající se úhrady nákladů na 
směnu pozemků. Informaci poskytla přítomná zpracovatelka zprávy Jitka 
Hanslíková. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

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

 

21. 77/4/ZM/2018 Prodej pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 2864/1, zahrada, o rozloze 687 m2, k. ú. 
Holešov, dle GPL č. 2283-69/2018, a to: 
  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/9) o výměře cca 146 m 2 do 
vlastnictví Marka Byji,  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/10) o výměře cca 111 m2 do 
vlastnictví Kristýny Pařilové k id. 1/2 a Marka Brázdila k id. 1/2,  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/11) o výměře cca 75 m2 do 
vlastnictví manželů Oldřicha a Věry Macíčkových, 
- část pozemku o výměře cca 354 m2 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 
Havlíčkova 1142 v Holešově, a to: 
- manželům Zuzaně a Miroslavu Bílkovým, k id. 1/4, 
- manželům Petře a Bronislavu Klůjovým, k id. 1/4, 
- manželům Dagmar a Rudolfu Procházkovým, k id. 1/4, 
- Ludmile Závorové, k id. 1/8, 
- Šárce Závorové, k id. 1/8 
  
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Před projednáváním zprávy splnil Pavel Svoboda ohlašovací povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
Mgr. Milan Fritz poskytl informaci k doporučujícímu stanovisku rady města prodat 
předmětný pozemek společenství vlastníků domu a starosta města doplnil, že 
členové rady města vlastníky bytů podpořili. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

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

 

22. 78/4/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účast na dražebním jednání dne 03.10.2018 prostřednictvím elektronického 
systému dražeb ve věci úplatného nabytí nemovitých věcí, pozemků p. č. 
3302/15, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a p. č. 3302/16, orná půda, o výměře 
92 m2, vše k. ú. Holešov, a to za nejvyšší podání 18.000 Kč za tyto pozemky. 

2. úplatné nabytí pozemků p. č. 3302/15, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a p. č. 
3302/16, orná půda, o výměře 92 m2, vše k. ú. Holešov, v případě, že 
městu Holešov bude udělen příklep ve veřejné dražbě. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit účast v elektronické dražbě. 

Termín: 31.10.2018 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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



 
 

23. 79/4/ZM/2018 Bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří,        
k. ú. Všetuly, z vlastnictví Josefa Javoříka, bytem Holešov, do vlastnictví města 
Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

24. 80/4/ZM/2018 Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k části pozemku p. č. 1217, 
ostatní plocha, sportoviště, o výměře cca 188 m2, k. ú. Žopy, pro Golfový klub 
Holešov, z. s., IČO 26577691, za účelem vybudování zázemí golfového klubu po 
dobu 20 let za celkový stavební plat 50 Kč/m2/rok, který bude hrazen v pravidelných 
ročních platbách + náklady s tímto právem stavby spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2018 

 
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: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



25. 81/4/ZM/2018 Návrh Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova 
na období 2019-2021  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Komunitní plán sociálních služeb města Holešova" na období 2019-2021 dle 
předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh ponechat zajištění dohledu nad 
činnostmi řídící skupiny v souvislosti s naplňováním komunitního plánu na 
zastupitelstvu města v dalším volebním období. 

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

 

Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

26. 82/4/ZM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Dětské 
dopravní hřiště v Holešově"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu "Dětské 
dopravní hřiště v Holešově" ve výši 4.500.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 
této dotace dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 05.10.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že seznámil 
přítomné s časovou osou plánu realizace výstavby dětských dopravních hřišť a  
doporučujícím stanovisku rady města. 

Ing. Pavel Karhan podal protinávrh odložit projednávání tohoto materiálu.                   
O protinávrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 8 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval - 
protinávrh nebyl schválen. 

Po ukončení diskuse 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: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 



27.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Před vyhlášením bodu diskuse vyzval starosta města členy zastupitelstva města, 
aby se shromáždili ke zhotovení společné fotografie z důvodu končícího volebního 
období a jako poděkování za výkon funkce člena zastupitelstva města všem předal 
"Pamětní list v deskách" a aktuální vydání publikace "Holešov - město ve 
spirálách času". 
Bc. Jakub Šneidr, předseda spolku Skřítek, který využívá prostory hájenky, poskytl 
doplňující informace k projednávanému rozpočtovému opatření v souvislosti s 
položkou na rekonstrukci objektu hájenky a seznámil přítomné se směrem jejího 
využití. 
Ing. Pavel Karhan se kladně vyjádřil k práci takových spolků a zároveň vyzval k 
objasnění právního vztahu fungování zmíněných dvou spolků v objektu hájenky. 
Informaci poskytl Bc. Jakub Šneidr. Dále se Ing. Karhan dotazoval, kdy bude 
zahájena změna územního plánu v katastrálním území Dobrotice na základě 
rozhodnutí KÚ Zlín. Dotaz zodpověděla pracovnice územního plánování Ing. 
Radomír Pospíšilová. Dále požadoval informace v souvislosti s provozováním 
bufetu na zámeckém koupališti. Poskytl je Ing. Martin Koplík a Ing. Radek Doležel. 
Zdeněk Hlobil seznámil přítomné se svojí stížností na nedodržení obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2018, o nočním klidu, v areálu Sádku v Dobroticích při taneční zábavě 
dne 14.07.2018, kterou pořádal Český svaz zahrádkářů - Základní organizace 
Dobrotice v čele s předsedou Drahomírem Hlobílkem. Ve své stížnosti zároveň 
upozorňuje na nedodržení zákonné 60denní lhůty pro poskytnutí informace, jak bylo 
se stížností ze dne 16.07.2018 naloženo. Požaduje vyjádření na základě zápisu ze 
schůze OV Dobrotice ze dne 05.09.2018. Reagoval tajemník městského úřadu Ing. 
František Fuit s tím, že stížnost postoupil k vyřízení starostovi města. Pan starosta 
odpověděl, že čekal na vyjádření osadního výboru. 
Mgr. Milan Fritz se vyjádřil k této problematice s tím, že nelze formálně směšovat 
vydanou obecně závaznou vyhlášku se zodpovědností vedení města za chování 
některých občanů při těchto příležitostech.  
Zdeněk Hlobil v technické poznámce Mgr. Fricovi oponoval, že se nejedná o 
směšování, ale o nečinnost kompetentních osob ve vedení města. Jednalo se o 
ústní podání stížnosti dle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 175 odst. 1. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k rozhodnutí o zpoplatnění 
předvolebních inzercí politických stran v měsíčníku Holešovsku ve výši 1/3 běžné 
ceny. Požádala o změnu tohoto rozhodnutí a úpravu cen za tuto inzerci. Závěrem 
požádala přítomného ředitele Technických služeb Holešov, s. r. o., aby bylo 
viditelně umístěno upozornění na dodržování provozního řádu „kolumbária“ na 
městském hřbitově a byla vyměněna deska u tohoto „kolumbária“. Zároveň 
upozornila, že schodiště u smuteční síně také potřebuje rekonstrukci. Kladně se 
vyjádřil starosta města s tím, že zpětně výši ceny za inzerci již nelze řešit a 
současně zmínil zákon o financování politických stran, jehož dodržování se týká 
také městských zpravodajů.  
MUDr. Ivan Manďák se dotazoval, zda byly povoleny hudební produkce po 22. hod. 
na zámeckém koupališti. Negativně reagoval starosta města s tím, že každý 
provozovatel musí dodržovat noční klid s tím, že bude mít ošetřeno šíření hluku do 
okolí. 
Mgr. Milan Fritz upozornil, že žádná ze zábav by podle této vyhlášky neměla být 
déle než do 22 hod.  
Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřila poděkování vedení města a pracovníkům 
městského úřadu za letní akce, které přilákaly občany z celé republiky a tlumočila 
jejich nadšení z toho, jak Holešov vzkvétá. Závěrem požádala o stanovení sankcí, 
které by vedly k dodržování pořádku kolem kontejnerů ve městě. Kladně se vyjádřil 



starosta města s tím, že touto otázkou se město ve spolupráci se společností 
Technické služby Holešov a městskou policií zabývá.  
  

 
 

28.  Diskuse občanů města  

V diskusi občanů vystoupila paní Nevřalová ze sdružení Proud Holešov, který 
působí v Americkém parku šest let. Negativně se vyjádřila ke kritice ze strany města 
k necertifikované skluzavce a houpačce, kterou v tomto parku členové spolku 
bezplatně vybudovali a pomocí dataprojektoru seznámila členy zastupitelstva 
města s dalšími iniciativami spolku v této lokalitě. Požádala, aby vedení města mělo 
k takovým spolkům lepší přístup. Reagoval starosta města s tím, že se jedná o 
pozemek města a město nemůže být z důvodu bezpečnosti občanů lhostejné 
k prvkům, které jsou na něm umístěny bez zákonné certifikace. Závěrem zdůraznil 
potřebu větší společné komunikace a k činnosti spolku se vyjádřil kladně. 

 
 

29.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 
 

30.  Závěr - různé  

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

 
 

 
V Holešově 21.09.2018 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města  
 
 
 
        Zdeněk Hlobil v. r.   Mgr. Ondřej Machálek v. r. 
        ověřovatel zápisu                        ověřovatel zápisu 

 


