
Z Á P I S   

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 17.12.2018 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
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,  místostarosta  
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 ,  místostarosta  
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 :  Vladan Daněk,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že 



je přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Z jednání byl 
omluven Vladan Daněk. Ing. Pavel Karhan a Ing. Radek Doležel byli omluveni ze 
začátku jednání. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno 
s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl 
program jednání, který navrhl doplnit oproti pozvánce o zprávu týkající změny 
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za systém komunálního odpadu, žádosti o příspěvek na sociální 
služby Charity Holešov na rok 2019 a zařadit je pod bod č. 18-20. Závěrem vyzval 
členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu 
programu. Oldřich Rektořík podal protinávrh vyřadit z programu jednání bod týkající 
se komplexního programu rozvoje města Holešova na období 2018-2022 
předkladatele Ing. Radka Doležela, jelikož tento program je zařazen do 
strategického plánu města Holešova a uvedené investiční akce budou zařazeny do 
koaličního programového prohlášení, na kterém se pracuje. Negativně se k 
vyřazení vyjádřil Mgr. Jan Koláček právě proto, že bude součástí zmíněného 
dokumentu. O protinávrhu Oldřicha Rektoříka bylo hlasováno takto: 12 pro, 6 proti, 
2 se zdrželi. Protinávrh byl přijat. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn 
o programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova dle upraveného 
návrhu hlasovat. 
  
Schválený program jednání: 

č.  Bod jednání  

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

2 .  
Volba ověřovate lů zápisu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

3 .  
Volba návrhové komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

4 .  
Př ipomínky k zápisu z 5.  zasedání Zastupi te ls tva města 
Holešova a kont ro la p lnění usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



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

6 .  
Dodatek  ke zř izovací l is t ině 1.  Zák ladní školy Holešov  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

7 .  

Pravid la pro vytváření a použi t í  účelových prost ředků 
"Fondu rozvoje bydlení"  na území města Holešova -  př í loha 
č.  2  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

8 .  
Pověření č lenů zastup i te ls tva města do funkce obřadníka 
pro volební období 2018 -2022 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

9 .  
Určení zastupi te le pro p lnění úkolů př i  poř izování územně 
plánovacích dokumentací města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

10.  

Volba předsedů a č lenů kontro lníh o a f inančního výboru 
Zastupi te ls tva města Holešova pro volební období 2018 -
2022 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

11.  
Žádost  o dotac i  na akc i "Vodovod Kol ič ín"  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

12.  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnut í dotace k  úhradě 
provozní zt ráty koupal iš tě  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



13. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnut í f inanční dotace na kryt í  
provozní zt ráty vzn ik lé př i  provozu k rytého bazénu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

14.  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnut í dotace k  úhradě 
provozní zt ráty odpadového cent ra  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

15.  
Finanční dar  př íspěvkové organizaci  Městské kul turní 
s t ředisko Holešov  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

16.  
Změna rozpočtu města Holešova -  rozpočtové opat ření č .  
5/2018 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

17.  
Rozpočet  na rok 2019  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

18.  
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze 
psů   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

19.  
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém 
komunálního odpadu   
Předk ládá:  Mg r .  Rudol f  Seifer t  

20.  
Žádost  o př íspěvek na sociální  služby Charity Holešov 
na rok 2019   
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  



21. 
Termíny konání zasedání Zastupi te ls tva města Holešova v I .  
pol .  2019 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

22.  
Úplatné nabyt í pozemků, př íp.  část í pozemků k.  ú.  Dobrot ice  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

23.  
Prodej  část í městských pozemků p.  č .  3326/10, p.  č .  3636/1,  
k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

24.  
Prodej  městských pozemků,  př ípadně je j ich část í -  Novosady 
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

25.  
Prodej  část i  pozemku p.  č .  1376, k .  ú.  Žopy  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

26.  
Směna pozemků p.  č .  2/18 a p.  č.  2/17,  k .  ú.  Všetu ly  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

27.  
Směna pozemků Novosady Brázd i lovi  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan 

28.  
Směna pozemků Novosady Tomáš Brázdi l  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan  

29.  
Žádost  o prodloužení lhůty  
Předk ládá:  Ing .  Pavel  Karhan 



30. 
Způsob dis tr ibuce podk ladů pro jednání rady města a 
zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Ing .  Mar t in  Kopl ík  

31.  
Diskuse č lenů zastupi te ls tva města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

32.  
Diskuse občanů města  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

33.  
Přednesení souhrnu př i jatých usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

34.  
Závěr  -  různé  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Jakub Hřib a Mgr. Helena 
Jandová. 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 

 

3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Mgr. Jan Koláček a Ing. Martin Koplík. 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 

 



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

Se zprávou o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 17.09.2018, 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. Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

Na jednání se dostavil Ing. Radek Doležel. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování  
Pro: 21 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": 
  

• schůze rady města v řádných termínech + v mimořádném termínu po 
zvolení nových členů 7. 11. 2018 

• jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, web 
komise apod. bude pokračovat po novém zvolení - komise rady města byly 
zvoleny 13. 12., výbory dnes (17.12.) 

• kontrolní dny na stavbách (autobusové nádraží, kruh. křižovatka, Stadion 
Míru, oprava ulic a parku v Masarykově ulici, Masné krámy, most do 
zámku aj.) 

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

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

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

• setkávání k přípravě vydání publikací o městě a propagaci města 
• projednávání změn územního plánu a příprava územních studií - zámecká 

obora a předzámčí 
• příprava významných akcí města - adventní období a trhy, kluziště, 

ohňostroj, koncerty a plesy a jednání s organizátory a vyhodnocení - 
dožínky, Fest. žid. kultury, Den válečných veteránů a sv. Martin, 
připomínka pogromu 1918 atd. 

• 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) atd. 

• jednání s vedením Zlínského kraje - průmyslová zóna (monitoring 
podzemní vody a průjezdnost zónou) a vedením spol. Industry Servis - 
doprava, rozvoj průmyslové zóny a spolupráce s městem 

• setkání k zajištění a obsazení zdravotních obvodů ve městě 
• schůzka s pracovníky soc. odboru MěÚ - "Ježíškova vnoučata", senior 

taxy, komunitní plán města a kraje, personální zajištění apod. 
• několik schůzek s vedením příspěvkové organizace MKS Holešov a 

společností JOSPO - zámecká restaurace 
• komunikace s médii na různá témata - tisková konference (20. 11.) 
• jednání s majiteli pozemků a TS i s projektantem - mlýnský náhon a jeho 

provoz 
  

• SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA - jednání se všemi příspěvkovými 
obchodními organizacemi města a odbory MěÚ  
   
Další důležitá jednání: 
  
19. 9. - setkání s petenty - dětské hřiště Novosady 
26. 9. - jednání s projektantem zpracovávající dokumentaci na opravu kina 
Svět 
27. 9. - setkání v parku v Masarykově ulici - Den české státnosti a uvedení 
na trh knihy - Holešov - "Město ve spirálách času", večer mše sv., koncert 
HKO a setkání zástupců mikroregionu Holešovsko 
2. 10. - jednání s vedením společnosti STRABAG - kruhová křižovatka - 
termíny, vícepráce, způsob dokončení povrchů apod. 
5. a 6. 10. - komunální volby a jejich zajištění 
9. 10. - jednání s vedením společnosti KRODOS - Bus i Servis 
15. 10. Jednání s ředitelem ŘSZK Ing. Malým - kruhová křižovatka a 
oprava komunikace v ul. Palackého (zdr. středisko - Penny) 
18. 10. - krajská sekce SMO  - zámek 
18. 10. - krajské setkání Policie %CR - Kroměříž DK 
19. 19. - setkání s ředitelkou 2. ZŠ - otevření druhého ročníku 1. třídy 
22. 10. - otevření a požehnání cyklostezku Přílepy - Holešov 
23. 10. - jednání se zástupci společnosti ARGO (romská otázka 
v Holešově) 
25. 10. - setkání k výstavbě v ul. Sadová - ploty a zeleň 
26. 10. - Turčianské Teplice - připomínka 100 let Československa 
28. 10. - kladení věnců, mše sv. a koncert zlínské filharmonie - 100 let 
ČSR 
30. 10. - jednání se spol. Satturn - monitoring spodní vody v prům. zóně a 
jednání s Povodím Moravy 
31. 10. - ustavující jednání Zastupitelstva města Holešova pro roky 2018 - 
2022 
7. 10. - setkání se zástupci bytových družstev a TH - dodávky tepla 
8. 10. - jednání k projektům na opravu krytého bazénu a Kina Svět 
9. 10. - jednání k projektu na opravu a provoz mlýnského náhonu 
19. 10. - svoz bioodpadu ve městě a míst. částech 
1. 11. - Den válečných veteránů a sv. Martin (kladení věnců a program na 
náměstí) 
15. 11. - setkání s vedením SUS Kroměříž (Kotojedy) 
15. 11. - jednání Mikroregionu Holešovsko - volba nového předsednictva 



21. 11. - setkání se zástupci společnosti Enviprojekt - dotace na likvidaci 
odpadů 
22. 11. - jednání Týmu pro dohodu - sociální oblast Zl. kraj) 
22. 11. - setkání s hejtmanem Zl. kraje - monitoring spodní vody 
v Holešově a cestovní ruch 
23. 11. - Zlínský kraj - setkání vedení ZK se starosty měst a obcí 
26. 11. - jednání se společností Centroprojekt (bazén) 
27. 11. - jednání se společností LUKO a KOSPOL a Sdružení cest. ruchu 
Kroměřížska 
29. 11. - jednání se zástupci NPÚ - zámek 2. patro apod. 
29. 11. - společenské setkání se zástupci podnikatelů a živnostníků města 
30. 11. - setkání se zástupci Zl. kraje a spol. BESIP - dětské dopravní 
hřiště 
1. 12. - vánoční trhy, koncert HKO a zahájení adventu a rozsvícením ván. 
stromu 
4. 12. - jednání se zástupci společnosti MGM - parkoviště před kryt. 
bazénem 
4. 12. - Bezpečnostní rada a Krizový štáb města 
7. 12. - převzetí nových hasičských aut pro SDH Dobrotice a SDH Tučapy 
11. 12. - jednání se Sokolem Holešov - pozemky ul. Plačkov 
14. 12. - setkání se společností Fuertes - pozemku v ul. Tovární (Kaufland) 
14. 12. - položení základního kamene k nové hasičské stanici ZK 
v průmysl. zóně 
 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
  
18. 9. - koncert festivalu Musica Holešov 
21. 9. - propagační akce s SFK Holešov "Můj první gól" 
21. 9. - jarmark řemesel v Povážské Bystrici 
23. 9. - natáčení desky sboru Jednoty bratrské v sale terreně 
25. 9. - zahájení výstav "Holešovské osmičky" a vydání stejnojmenné 
brožury 
26. 9. - setkání s dětským parlamentem + 13. 12. 
2. 10. - Horní lapač (mikroregion) a beseda o knize "Holešov - Město ve 
spirálách času" 
5., 6. a 7. 10. - Dny Všetul a jarmark (SVČ TyMy) a Všetulká pouť 
7. 10. - žehnání nové zvonice ve Všetulích arcibiskupem Msgre. Janem 
Graubnerem (spolek Všetuláci sobě) 
12. - 14. 10. - Divadelní festival (MKS + Divadlo 6. května) 
19. 10. - školní akademie 1. ZŠ - 120 let od zahájení stavby budovy 
25. 10. - burza škol - zámek sály 
2. 11. - setkání s členy spolku Skřítek - 10 let od založení - hájenka 
3. 11. - setkání se seniory - Dobrotice Sádek 
4. 11. - připomínka svátku sv. Huberta - kostel, průvod aj. 
15. 11. - Sportovní den města 
22. 11. - projekt Erasmus - gymnázium Holešov a návštěva z Itálie 
28. 11. - jednání s řediteli škol a školek zřizovaných městem 
29. 11. až 8. 12. - rozsvěcování vánočních stromů - Holešov, Všetuly a 
místní části 
4. 12. - připomínka pogromu z roku 1918 - žid. hřbitov a knihovna 
4. 12 - 20. 12. - adventní koncerty (ZUŠ, školy, spolky aj.), vánoční dny 
škol, setkání se seniory (Količín, Žopy, CpS a klub důchodců .) 
7. a 8. 12. - výroční schůze SDH Tučapy, SDH Holešov a SDH Dobrotice 
9. 12. - kamion Coca Cola - náměstí 



13. 12. - humanitární akce města  - Ježíškova vnoučata (CpS, DPS aj.) 
13. - 15. 12. - koncert Big Bandu Hol., a plesy tanečních 
14. 12. - koncert festivalu Musica Holešov - D. Pecková a Musica 
Bohemica 
  
Aktuální pozvánka: 
  
20. 12. - adventní koncert souboru Hardišťan - kino Svět 
25. 12. - vánoční koncert Holešovského komorního orchestru a 
Holešovského chrámového sboru - farní kostel 
26. 12. - vánoční koncert HDS Moravských dětí - farní kostel 
26. - 30. 12. - sportovní program v hale 1. ZŠ 
31. 12. - silvestrovská vycházka - Holešov a Hostýnské vrchy - KČT 
Holešov 
  
Rok 2019  

1. 1. Novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
6. 1. Tradiční novoroční koncert Hol. komorního orchestru - velký sál zámku 
8. 1. Tříkrálový koncert ZUŠ Holešov - sala terrena zámku 
10. 1. Vernisáž výstavy fotografií Jana Kurze - městská knihovna 
13. 1. Republikové finále Sedmikvítku - SVČ Holešov 
18. 1. Sousedská - Ples SVČ Holešov 
19. 1. Reprezentační ples města Holešova - zámek  
večerem provází Vladimír Hron, hraje Red Socks Orchestra 
19. 1. Den otevřených dveří na VPŠ a SPŠ MV v Holešově 
22. 1. Křišťálové srdce - divadelní představení pro děti - Kino Svět 
25. 1. Den otevřených dveří na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov 
26. 1. Ples Římskokatolické farnosti Holešov - zámek 
26. 1. Hasičský ples SDH Tučapy - KD Tučapy 
26. 1. Dětský karneval - tělocvična TYMY 
30. 1. Klubový večer s cestovatelem - Klub českých turistů Holešov - Kino Svět 
leden - Varhanní koncert k 70. výročí ZUŠ Holešov - farní kostel 
  
2. 2. Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov - zámek 
9. 2. Ples Castella Holešov a CH Bohemian tour - zámek 
9. 2. Myslivecký ples Tučapy - KD Tučapy 
15. 2. Hasičský ples SDH Holešov - hasičský dům Bořenovská 
16. 2. Ples SRPD při 2. ZŠ Holešov - zámek 
20. 2. Opereta J. Offenbacha Rytíř Modrovous - Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
Kroměříž - zámek 
23. 2. Zámecký PARTY ples - Iné kafe, Sebastian, J. Kohák 
23. 2. 26. ročník Rohálovská desítka - mezinárodní silniční běh v Prusinovicích 
27. 2. Klubový večer s cestovatelem - Klub českých turistů Holešov - Kino Svět 
  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

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


6. 90/6/ZM/2018 Dodatek ke zřizovací listině 1. Základní školy Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 1. Základní škola 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Pavelcové 

1.1. informovat ředitelku příspěvkové organizace o výsledku jednání 
zastupitelstva města. 
  

Termín: 28.12.2018 

 
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: Eva Pavelcová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 91/6/ZM/2018 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu 
rozvoje bydlení" na území města Holešova - příloha č. 2  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přílohu č. 2 k pravidlům pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu 
rozvoje bydlení" na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. zajistit zveřejnění přílohy č. 2 na úřední desce. 

Termín: 18.01.2019 

 
Na jednání se dostavil Ing. Pavel Karhan. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

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

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

 



8. 92/6/ZM/2018 Pověření členů zastupitelstva města do funkce obřadníka pro 
volební období 2018-2022  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
v souladu s ustanovením § 11 a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 
v platném znění pro volební období 2018-2022 do funkce obřadníka (oddávajícího) 
s právem užívat závěsný odznak s velkým státním znakem ČR tyto členy 
Zastupitelstva města Holešova Bc. Jakuba Šneidra, Mgr. Janu Slovenčíkovou, 
Ing. Martina Koplíka a Bc. Jaroslava Chmelaře. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o návrhu rady města a 
vyzval členy zastupitelstva města k podání dalších návrhů na pověření do funkce 
obřadníka. 
Ing. Radek Doležel podal návrh za klub ANO 2011 na Ing. Martina Koplíka. 
Starosta města navrhl do funkce Bc. Jaroslava Chmelaře. 
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: 1 
Usnesení: Přijato 

 

9. 93/6/ZM/2018 Určení zastupitele pro plnění úkolů při pořizování územně 
plánovacích dokumentací města  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění určeného člena zastupitelstva 
města Ing. Pavla Karhana pro plnění úkolů při pořizování územně plánovací 
dokumentace a jejich změn v rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona. 

 
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. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 94/6/ZM/2018 Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 
Zastupitelstva města Holešova pro volební období 2018-2022  
I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění na volební období 2018-2022 předsedy a členy Kontrolního výboru a 
Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova takto: 
  
- Kontrolní výbor - předseda Mgr. Jan Koláček, členové: Ing. Radek Doležel, 
Ladislav Zavadil, Josef Bartošek, Jana Fürstová, Zdeněk Hlobil, Jiřina Hradilová, 
Mgr. Zdeněk Krajcar a Miroslav Koumar. 



- Finanční výbor - předsedkyně Ing. Jana Šťastná, členové: MVDr. Zbyněk 
Miklík, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík, Mgr. Jaroslav Fuksa, 
Mgr. Radek Michalík, Mgr. Ivana Bozděchová, Libor Liška a Mgr. Jiřina Kovářová. 
  

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil nespokojenost s tím, že s návrhy před usnesením 
rady města nebyli seznámeni a za hnutí ANO 2011 k návrhu předsedkyně 
finančního výboru Ing. Jany Šťastné vyjádřil negativní stanovisko, jelikož 
dle jejich názoru jde o střet zájmu. Podal protinávrh, aby ve funkci předsedy 
tohoto výboru pracoval Ing. Martin Koplík. Starosta města požádal tajemníka 
městského úřadu o vyjádření, zda jde střet zájmu. 
Ing. František Fuit vyzval právničku města Mgr. Lenku Doleželovou, 
která potvrdila, že o střet zájmu v případě zvolení ředitelky příspěvkové 
organizace CpS do funkce předsedkyně finančního výboru nejde.  
O protinávrhu Ing. Radka Doležela bylo hlasováno takto: 8 pro, 6 proti, 8 se 
zdrželo. Protinávrh nebyl přijat. 
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval za ČSSD doplnění počtu členů kontrolního 
výboru, a to Miroslavem Koumarem a Mgr. Svatava Ságnerová požádala doplnit 
členy finančního výboru za NEZ Holešov, a to Mgr. Jiřinou Kovářovou. Kladně se 
vyjádřil starosta města. 
Ing. Pavel Karhan se k tomu vyjádřil s tím, že podal návrh, aby místo Ing. 
Františka Rafaji byla zvolena paní Mgr. Jiřina Kovářová. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko k nezvolení pana 
Veverky členem finančního výboru, který byl dle jejího názoru v minulém 
funkčním období pro finanční výbor přínosem. 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 95/6/ZM/2018 Žádost o dotaci na akci "Vodovod Količín"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. podání žádosti o dotaci na akci "Vodovod Količín" a 

2. finanční spoluúčast projektu ve výši 55 % uznatelných nákladů 

  

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Rudolfu Seifertovi 

1.1. zajistit podání žádosti.  
  

Termín: 15.01.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda jsou součástí projektu přípojky. Vyjádřil se 
starosta města s tím, že přípojky jsou částečnou součástí. Doplňující informace 
poskytl přítomný Ing. Stanislav Julíček. 



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

 

12. 96/6/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty koupaliště  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
koupaliště pro rok 2019 ve výši 580.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 

 
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. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

13. 97/6/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace na krytí 
provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace na krytí provozní 
ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu na rok 2019 ve výši 3 mil. Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Martin Koplík upozornil, aby při hlasování o novém koupališti ve Všetulích 
členové zastupitelstva vzali na vědomí, že nyní schvalují provozní ztráty vzniklé při 
provozu koupaliště. 
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, zda je existuje srovnání provozní ztráty s 
minulým rokem v souvislosti se změnou provozovatele krytého bazénu. Reagoval 
starosta města, který zároveň vyzval k vyjádření a poskytnutí doplňujících informací 
přítomného jednatele společnosti Tepelné hospodářství Holešov Zdeňka Chudárka, 
která v současnosti bazén provozuje. 



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

 

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

Hlasování  
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 6 
Usnesení: Přijato 

 

14. 98/6/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty odpadového centra  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
Odpadového centra pro rok 2019 ve výši 2,9 mil. Kč dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 21.12.2018 

 
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. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

15. 99/6/ZM/2018 Finanční dar příspěvkové organizaci Městské kulturní 
středisko Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního daru příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov, p. o., ve výši 4,51 mil. Kč a darovací smlouvu o poskytnutí tohoto daru. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Pavelcové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 
  

Termín: 17.12.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru 
finančního Ing. Dušan Leško. 
Mgr. Jan Koláček požadoval objasnění informací, které získal od příjemce dotace. 
Reagoval Ing. Dušan Leško a starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  



 

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

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 3 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 100/6/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření                
č. 5/2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého 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: 31.12.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomný 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Radek Doležel se dotazoval, proč se odstupuje od realizace dopravního hřiště, 
čímž město přichází o již schválenou dotaci ve výši 4,5 mil. Kč. Odpověděl starosta 
města s tím, že rada města výběrové řízení z důvodu nejasností přerušila 
a probíhají jednání se zástupci BESIPu ZK a Zlínského kraje, abychom o tuto dotaci 
nepřišli. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko v souvislosti s přípravou této 
investiční akce bez předložení provozních nákladů s tím, že je třeba nyní k této akci 
přistoupit zodpovědně, řádně ji připravit a zvážit její důležitost vzhledem k prioritám 
města. 
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: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 101/6/ZM/2018 Rozpočet na rok 2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočet města Holešova na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo 
  
závazné ukazatele rozpočtu a kompetence rady města k provádění rozpočtových 
opatření dle předloženého návrhu. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválený rozpočet na webových stránkách a zapracovat do 
účetních výkazů města. 

Termín: 17.01.2019 



Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtem provedl přítomné vedoucí Odboru 
finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Radek Doležel seznámil přítomné za pomoci dataprojektoru se svojí prezentací 
statistiky čerpání finančních příspěvků zřízených příspěvkových organizací města 
za posledních pět let, tedy průměrným nárůstem nedočerpávání financí, které má 
město těmito organizacemi blokovány. Proto navrhl, aby navýšení finančních 
příspěvků nebylo tak výrazné a seznámil s grafem, který by městu ušetřil 1,6 mil. 
Kč s tím, že tato částka by mohla být dána do rezervního fondu města na investice. 
Závěrem se negativně vyjádřil k výraznému navýšení finančních prostředků na 
rekonstrukci nám. Sv. Anny. Vyjádřil se starosta města s tím, že je potřeba čerpání 
finančních prostředků příspěvkových organizací města kontrolovat, zároveň však 
podpořil samostatné hospodaření těchto organizací. Doplňující informace k 
rekonstrukci nám. Sv. Anny poskytl Ing. Stanislav Julíček. 
Ing. Pavel Karhan doplnil tyto informace s tím, že příští rok budou stanoveny 
závazné ukazatele tak, aby přebytkové finanční prostředky příspěvkové organizace 
vracely do rozpočtu města. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace k finančním částkám 
na projektovou dokumentaci a přípravu realizace rekonstrukce koupaliště ve 
Všetulích a na dětské workoutové hřiště. Informace poskytl starosta města. 
Zdeněk Hlobil vyjádřil nepodporující stanovisko vzhledem k plánované ztrátě. 
Reagoval starosta města s tím, že se jedná o úvěr potřebný na předfinancování 
investičních akcí před získáním státních dotací. Další informace poskytl vedoucí 
Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan kladně zhodnotil úvěr, využívaný na rozběhnutí plánovaných 
investičních akcí. 
Ing. Martin Koplík podal podnět na tvorbu rozpočtu města za pomocí systému 
VERA, což by bylo dle jeho názoru přínosné. Vyjádřil nesouhlasné stanovisko k 
rekonstrukci koupaliště ve Všetulích a požadoval vyčíslení, kolik z 270 mil. 
Kč investičních prostředků v rozpočtu města je mandatorních. Vyjádřil se starosta 
města a Ing. Dušan Leško, že je to cca 70 %. 
Ing. Pavel Karhan informoval o tom, že v rozpočtu Zlínského kraje jsou plánované 
mandatorních výdaje přes 85 %.  

 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

18. 102/6/ZM/2018 Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
1/2015, o místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 19.12.2018 

 
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.  



 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Lenka Doleželová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 103/6/ZM/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém 
komunálního odpadu  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 19.12.2018 

 
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. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Lenka Doleželová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. 104/6/ZM/2018 Žádost o příspěvek na sociální služby Charity Holešov na rok 
2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
žádosti o dotace na sociální služby poskytované Charitou Holešov a 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. Mgr. Michaele Vaško 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit vyplacení příspěvku. 

Termín: 16.01.2019 
 
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.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



21. 105/6/ZM/2018 Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v I. 
pol. 2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny konání zastupitelstva města v I. pol. 2019 od 16 hod. takto: 18.02., 17.04. 
a 24.06.2019. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o návrzích termínů 
zasedání zastupitelstva města v I. pol. 2019, které předkládá rada města. 
Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil k dubnovému zasedání s tím, aby bylo 
uskutečněno z důvodu zasedání zastupitelstva Zlínského kraje mimořádně ve 
středu 17.04.2019. 
Tento návrh podpořil Ing. Radek Doležel. 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. 106/6/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků, příp. částí pozemků k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/3, zahrada, o výměře cca 50 m2, k. ú. 
Dobrotice, z majetku Moniky Vráblíkové a Margarety Zatloukalové do majetku 
města Holešova za kupní cenu dle hodnoty příslušného stavebního pozemku + 
náklady s prodejem spojené. 
Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná 
cesta okolo náhonu bude v šířce cca 2 m od hrany náhonu. 

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 113/7, vodní plocha, o výměře 15 m2, k. ú. 
Dobrotice, z majetku VPK Reality, a. s., do majetku města Holešova za kupní 
cenu dle hodnoty příslušného stavebního pozemku + náklady s prodejem 
spojené. 

3. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/4, zahrada, o výměře cca 50 m2, a 
pozemku p. č. 113/8, vodní plocha, o výměře 6 m2, vše k. ú. Dobrotice, 
z majetku Ing. Jana Verbergera do majetku města Holešova za kupní cenu dle 
hodnoty příslušného stavebního pozemku + náklady s prodejem spojené. 
Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná 
cesta okolo náhonu bude v šířce cca 2 m od hrany náhonu. 

4. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/5, zahrada, o výměře cca 70 m2, a 
pozemku p. č. 113/9, vodní plocha, o výměře 1 m2, vše k. ú. 
Dobrotice, z majetku Zdeňka Mately do majetku města Holešova za kupní cenu 
dle hodnoty příslušného stavebního pozemku + náklady s prodejem spojené. 
Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná 
cesta okolo náhonu bude v šířce cca 2 m od hrany náhonu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu. 

Termín: 31.12.2019 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan a vyzval 
zpracovatelku následujících předkládaných materiálů Jitku Hanslíkovou, aby s nimi 
přítomné seznámila. 
Mgr. Jan Koláček požadoval informaci, jaký je další záměr města s mlýnským 
náhonem a zda se předpokládá jeho zatrubnění, případně, kdy budou úpravy 
realizovány. Informace poskytl starosta města a Ing. Pavel Karhan, který 
informoval, že technické řešení zatím není jasné z důvodu problematiky 
neoprávněně užívaných pozemkům v jeho okolí. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová kladně zhodnotila narovnání majetkových vztahů v 
této lokalitě a zároveň požadovala doplňující informaci týkající se ceny pozemků. 
Informaci poskytl Ing. Pavel Karhan. 
Ing. Radek Doležel vznesl dotaz v souvislosti s pozemkovými úpravami v uvedené 
lokalitě. Dotaz zodpověděli Ing. Pavel Karhan a starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

23. 107/6/ZM/2018 Prodej částí městských pozemků p. č. 3326/10, p. č. 3636/1, k. 
ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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 GPL 2257-24/2018, 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, za kupní cenu 350 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení.  

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

24. 108/6/ZM/2018 Prodej městských pozemků, případně jejich částí - Novosady  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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 Ing. Danielu Juráškovi za 
kupní cenu 2.155 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

25. 109/6/ZM/2018 Prodej části pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části pozemku p. č. 1376, o výměře 393 m2, ostatní plocha, k. ú. Žopy, 
dle GPL 1254-72/2018, Jiřímu Zemanovi, bytem Holešov, za kupní cenu 210 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

26. 110/6/ZM/2018 Směna pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

27. 111/6/ZM/2018 Směna pozemků Novosady Brázdilovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1.  předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

28. 112/6/ZM/2018 Směna pozemků Novosady Tomáš Brázdil  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, 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, 
bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město 
Holešov. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

29. 113/6/ZM/2018 Žádost o prodloužení lhůty  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti uvedené v čl. IV. kupní smlouvy, uzavřené 
dne 05.08.2015, právní účinky vkladu 10.09.2015, uzavřené mezi městem Holešov 
a Ing. Ludvíkem Urbanem a dipl.d.h. Jiřinou Urbanovou, zastavění pozemku ze 
tří na čtyři roky. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 28.02.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a s předkládaným materiálem seznámila 
přítomné jeho zpracovatelka Jitka Hanslíková. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 114/6/ZM/2018 Způsob distribuce podkladů pro jednání rady města a 
zastupitelstva města  
I. Zastupitelstvo města Holešova vyjádřilo 
  
preferenci způsobu distribuce veškerých podkladů pro jednání rady města a 
zastupitelstva města v elektronické podobě. 
 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1.  vypracovat seznam členů ZM, kterým budou materiály poskytnuty 
v písemné formě. 
  

Termín: 31.12.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a vyzval zpracovatele návrhu na usnesení 
Ing. Martina Koplíka, aby s ním přítomné seznámil. 
Ing. Radek Doležel návrh podpořil s tím, že krajští členové zastupitelstva města 
mají podklady k jednání také v elektronické podobě. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požádala o zasílání písemné formy podkladů pro 
jednání zastupitelstva města. 
Ing. Pavel Karhan doporučil nechat formu podkladů na dohodě a navrhl, aby bylo 
přijato usnesení, že zastupitelstvo města preferuje způsob distribuce veškerých 
podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v elektronické podobě. 
Mgr. Helena Jandová upozornila na nutnost mít možnost využívání výpočetní 
techniky u všech členů zastupitelstva a v návrhu usnesení není jasně deklarováno 
např. poskytnutí tabletů.  
Mgr. Svatava Ságnerová podpořila návrh Ing. Karhana nechat formu podkladů k 
jednání na dohodě a požádala o informaci týkající se přístupu k podkladům pro 
jednání rady města na webových stránkách města. 
Ing. Martin Koplík reagoval s tím, že podklady pro jednání rady města nejsou 
veřejné, do jejího jednání by nikdo neměl zasahovat a měly by být zpřístupněny 
pouze členům rady města. Souhlasně se vyjádřil starosta města a 
místostarosta města Ing. Pavel Karhan. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Ing. Martin Koplík 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

31.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Starosta města předložil členům zastupitelstva města návrh odměn členům a 
předsedům osadních výborů za rok 2018. K předloženým odměnám nebyla žádná 
diskuse, proto přednesl návrh na usnesení. 
Zdeněk Hlobil tlumočil žádost Osadního výboru Dobrotice o informace týkající 
se opravy mlýnského náhonu v lokalitě této místní části. Reagoval místostarosta 
města Ing. Pavel Karhan s tím, že je třeba situaci zmapovat, byly provedeny opravy 
havarijního stavu a je potřeba problematiku této lokality intenzivně řešit. Dále pan 
Hlobil tlumočil žádost osadního výboru o instalaci odpadkového koše v místě k 
autobusové zastávky v Dobroticích. Vyjádřil se starosta města s tím, že je nutno, 
aby si tuto problematiku řešil osadní výbor sám. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová v této souvislosti podala podět na vyhodnocení stavu 
odpadkových košů v lokalitě města. Prověření možnosti tuto problematiku řešit 
přislíbil starosta města. 
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda bude řešeno umístění vývěsek politických 
stran. Kladně se vyjádřil starosta města. Dále se dotazoval, zda je již vypsáno 
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko. Starosta města odpověděl, že probíhá jeho příprava. 
Také se dotazoval, jak bude řešeno výběrové řízení na pronájem zámecké 



restaurace. Odpověděl starosta města, že dohoda se současným 
provozovatelem panem Bílkem je uzavřena do konce února a bude vyhlášeno 
výběrové řízení na provozovatele nového. Závěrem upozornil, že je nutno 
zhotovit pasportizaci odpadkových košů v lokalitách města. Kladně se vyjádřil 
starosta města. 
Zdeněk Hlobil se dotazoval, jak bude řešena problematiky vyschlého remízku u 
vodárny v lokalitě sídliště U Letiště, na jehož výsadbu byla použita dotace 
finančních prostředků. Odpověděla přítomná vedoucí Odboru ŽP Ing. Hana 
Vedrová, že vyschlý porost se bude dosazovat. 
Mgr. Svatava Ságnerová poskytla informace o dotační politice Ministerstva školství 
na mimoškolní činnost. 
Ing. Martin Koplík kladně zhodnotil návrh a realizaci zábradlí na novém mostě u 
vchodu do zámku. Dále upozornil, aby příprava výběrového řízení na nového 
provozovatele restaurace zámku nebyla podceněna. 
Mgr. Jana Slovenčíková popřála všem přítomným krásné prožití vánočních svátků 
a pozvala na novoroční akce, které bude pořádat Městského kulturní středisko, tj. 
6. ledna novoroční koncert a 19. ledna reprezentační ples města v prostorách 
zámku. Závěrem upozornila, že Informační centrum bude během vánočních 
svátků zavřeno.  

 
 

32.  Diskuse občanů města  

Za občany města vystoupila paní Nevřalová, která se zároveň představila novým 
členům zastupitelstva města jako členka spolku Proud Holešov a upozornila v 
souvislosti s řešenou problematikou instalace nových odpadkových košů, že je 
potřeba řešit také jejich vynášení. Závěrem popřála všem přítomným krásné 
vánoční svátky. 

 
 

33.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 
 

34.  Závěr - různé  

V 19 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
poděkoval všem přítomným za účast, popřál krásné prožití vánočních svátků a 
hodně zdraví a štěstí v nové roce. 

 
 

35. 115/6/ZM/2018 Odměny členům osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 2018 dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit výši schválených odměn mzdové účetní. 

Termín: 24.12.2018 



 

Předkladatel:  
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

 
V Holešově 28.12.2018 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
      
         Jakub Hřib v. r.                Mgr. Helena Jandová v. r. 
            ověřovatel                           ověřovatelka 
 


