ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 18.06.2018
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov
P ř ít o m n i :

I ng . J i t k a Ma r t ín k o v á
I ng . R a d ek D o l e že l , m ís t o s t ar o s t a
M U D r . L e nk a D ú b r avč ík o vá , za s t u p i t e l
Mg r . Mi l a n F r i t z, r ad n í
Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
L u d m i l a H ř e b e n Št au d n e r o vá , za s t u p i t e l
B c . J ar o s l a v C h m e l a ř , m ís t o s t ar o s t a
P a e d D r . Z d e n ěk J a na l ík , r a d n í
I ng . P a ve l K a r h a n , za s t u p i t e l
I ng . Ma r t i n K o p l ík , za s t u p i t e l
L i b o r L i šk a , r a d n í
Mg r . O n d ř ej Ma c h á l e k , za s t u p i t e l
M U D r . I va n Ma n ď á k , za s t u p i t e l
M V D r . Z b yn ě k Mi k l í k , za s t u p i t e l
Mg r . J i ř í Mi k u l e n k a , r a d n í
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l
Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e l
Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
Mg r . J a n a S l o ve n č ík o vá , za s t u p i t e l
P a ve l S vo b o d a , za s t u p i t e l
B c . J ak u b Š n e i d r , za s t u p i t e l
I ng . J a r om ír T om š ů, za s t u p i t e l
I ng . L u d v ík U r b a n, za s t u p i t e l

O m l u ve n i :

I ng . F r a nt i š ek F u i t
J i ř í K o n e č n ý, za s t u p i t e l

N e p ř ít o m n i :

< d l e p r e ze n č n í l i s t i n y>

P ř e d s e d a j íc í:

Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a

O vě ř o va t e l é :

P a ve l S vo b o d a , za s t u p i t e l
I ng . J a r om ír T om š ů, za s t u p i t e l

N á vr h o vá
k om i s e :

Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
I ng . Ma r t i n K o p l ík , za s t u p i t e l
Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e l

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení a schválení programu 3. 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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Jiří Konečný byl
z jednání omluven. 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 se uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností
Technické služby Holešov, s. r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště
a závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017 a zařadit
je pod bod č. 13 a 15 a vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na
případné další doplnění nebo změnu programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly,
proto dal pokyn o programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat.
Schválený program jednání:

1.

Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
2. plnění usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba návrhové komise
4.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Zpráva o činnosti orgánů města
5.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Smlouva o úvěru na předfinancování dotačních akcí
6.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o
7. zřízení služebnosti
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu
8.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Stanovení počtu členů zastupitelstva
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017
10.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
9.

Odměny členům Kontrolního výboru ZM, Komise pro OZ a předsedům OV za
11. výkon jejich funkce v I. pol. 2018
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Informace o stavu rozpracovanosti Strategického plánu rozvoje města
12. Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby
13. Holešov, s. r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
14.

Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 3/2018
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

15.

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017
Předkládá: Ing. Radek Doležel

Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1828/32 k. ú. Dobrotice
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov
17.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
16.

Zveřejnění záměru prodeje garáže na p. č. 53/2, k. ú. Holešov
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú.
19. Žopy
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Směna pozemků k. ú. Dobrotice
20.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
18.

21.

Prodej pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. Holešov
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař

Prodej městského pozemku p. č. 3326/11 k. ú. Holešov
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Prodej pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly
23.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
22.

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Mgr. Petr Molitor
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jakub Stibora
25.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Pavel Škrabaňa
26.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
24.

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lukáš Gajdošík
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Materiál na stůl
28.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Územní studie Holešov - v lokalitě Za Kozrálovem a Pod Želkovem
29.
Předkládá: Bc. Jaroslav Chmelař
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím
30.
Předkládá: Ing. Radek Doležel
27.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM v I. pol. 2018
Předkládá: Ludmila Hřeben Štaudnerová
Diskuse členů zastupitelstva města
32.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
31.

Diskuse občanů města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Přednesení souhrnu přijatých usnesení
34.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Závěr
35.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
33.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

Hlasování
Pro: 22 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato
2.

0

Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
plnění usnesení
Se zprávou o plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova
konaného 23.04.2018, kterou zastupitelé obdrželi elektronickou formou, seznámila
přítomné zástupkyně tajemníka městského úřadu jeho Ing. Jitka Martínková.
Členové zastupitelstva města k zápisu z tohoto zasedání neměli žádné připomínky
a plnění jeho usnesení vzali na vědomí. Po ukončení diskuse starosta města
přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

3.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Pavel Svoboda a Ing. Jaromír
Tomšů. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Svatava
Ságnerová, Ing. Martin Koplík a Zdeněk Hlobil. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal
pokyn o složení návrhové komise hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

5.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

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.
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů
města mezi jednotlivými zastupitelstvy.
Město „pravidelné“:
-

řádné schůze rady města a valné hromady TS a TH
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 + i 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.
pravidelná a intenzivní setkání k přípravě vydání knihy o Holešově
projednávání změn územního plánu a příprava územních studií v lokalitách Pod
Želkovem a Kozrálov, zámecká obora a předzámčí
zasedání a setkání se starosty obcí Mikroregionu Holešovsko
setkání s občany a zástupci různých společností, starosty regionu, pracovníky
města a společností města, farností Holešov - jednání, řešení problémů
příprava významných akcí města – Dny města, Festival židovské kultury, Bike
maraton Drásal, Hol. Regata, setkání veteránů, Letní kinematograf, Letní škola
barokní hudby a další akce – koncerty (barokní opera), výstavy (hlavní výstavy
a Letní iluze), příprava dalších významných akcí města apod.
zajišťování obřadů – svatby (město a region), vítání občánků aj
účast na různých společenských, kulturních a společenských akcích, při
výročích a jubileích, na pohřbech, hody a hodové slavnosti v obcích regionu a
místních částech
jednání s SDH Holešov a jednotkou SDH Holešov, Žopy, Tučapy, Dobrotice a
schůzky s dalšími spolky
účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými
organizacemi města
výběrová řízení na stavební a jiné investice a pracovníky MěÚ
setkání s občany, spolky (fotbal, rybáři aj.), zástupci společností a firem a
občanských iniciativ (komunikace, náhon, Všetuly nádrž aj.) apod.
setkání se stavebními firmami i se zástupci NPÚ Kroměříž a Žid. obcí Brno –
(stadion Míru, Pivovar, Masné krámy, zámek most, oprava domečku a vstupu
na židovský hřbitov)
jednání s pracovníky města a společnostmi města, církvemi a farností Holešov,
osadními výbory a jejich vedením, Charitou Holešov (charitní rada) atd.
řada jednání s vedením Zlínského kraje a vedením spol. Industry servis –
doprava, rozvoj průmyslové zóny a spolupráce s městem
řešení a setkání s kompetentními osobami – zajištění a obsazení zdravotních
obvodů ve městě
příprava zajištění GDPR (k 25.5.)
schůzka s pracovníky soc. odboru MěÚ, výběrová řízení na nové pracovníky
apod.
pravidelné schůzky s pracovníky MKS Holešov – příprava a realizace inventur
apod.
komunikace s médii na různá témata

Další důležitá jednání:
30. 4. - schůzka ředitelů PO města - GDPR + průběh oslav Dny města
2. 5. - setkání s projektantem a společností El-Eng, s. r. o – Pivovar, toalety na
nám. sv. Anny
2. 5. – jednání se sokoly – zajištění cvičení pro členy Sokola v době opravy
sokolovny
4. 5. – jednání a koordinace stavby Stadionu Mírou (fa EKKL)
11. 5. – návštěva europoslance P. Teličky (rodinné vazby v Martinicích)
16. 5. – Kroměřížská nemocnice - otevření nového oddělení pro dialýzu (Holešov
přispěl na dvě místa pro pacienty)

17. 5. - školení GDPR - mikroregion Holešovsko -zasedací místnost
17. 5. - Otrokovice – vyhlášení výsledků soutěže "Stavba roku 2017 ZK" – zámek
Holešov
17. 5. - vyhodnocení Dnů města
23. 5. - VAK Kroměříž - valná hromada
28. 5. - zasedání a valné hromady TS a TH včetně mimořádné schůze rady města
29. 5. - setkání s obyvateli lokality v ul. Bořenovská
31. 5. - setkání se zástupci LŠBH – barokní opera (21. 7. – zámek nádvoří)
4. 6. - setkání zástupců a zřizovatelů SVČ – Zlín
6. 6. - prohlídka náhonu (Odbor ŽP MěÚ, OV Dobrotice, spolek Rybáři, město)
Kultura, školství, sport a občanská sdružení:
28. 4. - Historická jízda hasičů, setkání čarodějnic (Žopy, Količín, Všetuly,
Dobrotice a region Holešovsko 28. – 30. 4.)
29. 4. - Rohálovská padesátka
28. - 30. 4. – Hasičská pouť na sv. Hostýně a návštěva hasičů z Chorvatska (Novi
Marov)
1. 5. - Žehnání cyklistů, 5. 5. žehnání motocyklistů
4. 5. - Kladení věnců - hřbitov; připomínka osvobození – Količín
6. 5. - Pouť na sv. Hostýn k sv. J. Sarkanderovi
10. 5. - Zámecká zahrada - vlajka z asi 750 balonků ke 100. výročí republiky čs.
rekord
10. 5. - Rymice tvrz – setkání malotřídních škol okresu
10. - 13. 5. - Dny města Holešova – koncerty, výstavy, setkání zástupců
partnerských měst, ocenění osobností města Holešova, jarmark a program na
náměstí a v zámku, soutěž hasičů o pohár města Holešova, mše sv. za město a
obyvatele, připomínka Den matek
14. 5. - Koncert Festivalu Musica Holešov
14. 5.- Zlín: vyhlášení výsledků Osobnost roku 2017 kraje (Zd. Grygera na 5.
místě)
17. 5. - Zájezd Klubu důchodců města do Topoľčianek
19. 5. - Rybářské závody, Memoriál R. Plajnera na sv. Hostýně (Junák Hol.)
19. 5. - Setkání k 15. výročí SVČ TyMy Všetuly
20. 5. - SDH Dobrotice - soutěž v požárním útoku
22. 5. - Vyhodnocení ankety Srdce na dlani (SVČ TyMy)
23. 5. - Výstava, koncert Plamínku a den ot. dveří 3. ZŠ
24. 5. - Závěrečný koncert žáků ZUŠ a výstava žák“ ZUŠ
25. 5. - Noc kostelů
26. 5. a 1. 6. - Její pastorkyňa – premiéry D6K
26. 5. - Rybářské závody mládeže
31. 5. - Vyřazení studentů V a SPŠ MV Holešov – zámek
2. 6. - Koncert pro zámek (Hol. komorní orchestr)
3. 6. - Dětský den (zámek), Boží tělo, (město), historické dny (Kurovice)
10. 6. - Závody dětí v hasičském útoku O pohár SDH Holešov
14. 6. - Veletrh společnosti Trachea Holešov
14. 6. - Vernisáž výstav J. a Fr. Úprkových – zámek (hlavní výstava sezony)
15. až 17. 6.- Dny města Turčianské Teplice a Povážská Bystrica a Dny města
Skawina (hasiči - SDH Holešov)
16. 6. - Hanácké právo – Všetuly (Všetuláci sobě)
16. 6. - Svěcení nového zvonu – Količín zvonice a připomínka 670 let obce Količín
17. 6. - Fotbal Všetuly – SFK ELKO Holešov B – vítěz okr. Přeboru a postup do 1.
B. třídy
17. 6. - Připomínka 25 let od vysvěcení děkana P. J. Walczaka

Atuální pozvánky:
22. a 23. 6. – Regata Holešov – zámek
24. 6. – koncert pěveckých sborů – sala terrrena
28. 6. - Letní iluze s hosty a výstava k 100 letům ČSR - vernisáž výstavy – zámek
30. 6. a 1. 7. ČS Bikemaraton Drásal – závod horských kol – start v Holešově
30. 6. – připomínka 40 let kapely EXPO - Žopy
1. 7. Setkání muzikantů Rymice 2018 – obec Rymice
7. 7. – Koncert dech. hudby Bludovjanka - zámek
14. 7. Setkání veteránů a historické hasičské techniky, burza náhradních dílů
21. 7. - Barokní opera – nádvoří zámku
24. až 29. 7. Festival Týden židovské kultury – přednášky, filmy, koncerty,
ochutnávky tradičních židovských pokrmů – synagoga, zámek
29. 7. - HolešovMAN – triatlon – koupaliště a okolí města
8. až 11. 8. - Letní kinematograf bratří Čadíků
10. 8. až 19. 8. - Letní škola barokní hudby – zámek, kostely
10. a 12. 8. - Čmelák model show – setkání modelářů – průmyslová zóna
18. 8. - Rusavská padesátka - maratón horských kol v okolí obce Rusava
21. 8. - Připomínka okupace státy Varšavské smlouvy – Klub. výsadkových
veteránů
25. 8. - Výročí SDH Dobrotice
1. 9. - Parkurové závody o pohár města Holešova a Dětský den – zámecká
zahrada
1. a 2. 9. - Dožínky – krojovaný průvod, slavnostní mše svatá, program ve městě
2. 9. - Rozloučení s prázdninami – zámecká zahrada a region
15. 9. - Holešovský blešák – zámek
7. až 9. 9. - Dny evropského dědictví – otevření památek
8. 9. - Holešovská padesátka Rusavskými kotáry na kole i pěšky – start Holešov
Polovina září podzimní řada koncertů festivalu Musica Holešov – zámek
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info
Akce města a MKS na které je třeba venkovní pódium – 2018:
Město
27. 4. Majáles – studentské slavnosti – Gymnázium Holešov
11. – 13. 5. Dny města Holešova – oceňování osobností, koncert festivalu Musica
Holešov (Ohňostroj rytmů II. Neo Percussio), další kulturní program
3. 6. Den dětí – celoměstská oslava – zámecká zahrada
22. – 23. 6. Holešovská regata – rodinný festival, hlavní hvězdy – zámecká
zahrada
30. 6. – 1. 7. ČS Bikemaraton Drásal – 25. ročník závodu horských kol – start v
Holešově
7. 7. Setkání veteránů a historické hasičské techniky – SDH Němčice – zámecká
zahrada
24. – 29. 7. Festival židovské kultury Ha-Makom – přednášky, filmy, koncerty,
ochutnávky tradičních židovských pokrmů – synagoga, zámek

10. – 19. 8. Letní škola barokní hudby – zámek, kostely
1. – 2. 9. Dožínky, 13. ročník parkurových závodů o „Pohár starosty města
Holešova“
2. 9. Dětský den – ukončení prázdnin – zámecká zahrada
září – Koncert festivalu Musica Holešov - Vrcholná díla komorní klasiky - velký sál
zámku
1. 12. Adventní trhy s programem, žehnání adventních věnců – náměstí a centrum
města
MKS
7. 4.
Den pro zdraví
14. 4. zámek celý - Zahájení průvodcovské sezóny, říjnu ukončení sezony
2. 6.
nádvoří zámku – Ing. Zachar – koncert pro zámek
7. 7.
nádvoří zámku - Bludověnka
21. 7. nádvoří zámku - opera Svár duše a těla
Další
28. 4. Rohálovská 50ka – 9. ročník závodu horských kol
SDH Tučapy - Hasiči zábava - červenec
Další akce podle zájmu spolků a pořadatelů zábav, koncertů vystoupení, potřeby
obcí regionu atd.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

44/3/ZM/2018 Smlouva o úvěru na předfinancování dotačních akcí
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy o bankovním úvěru ve výši 35 mil. Kč na předfinancování
dotačních akcí v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 25.06.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru
finančního Ing. Dušan Leško.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko s tím, že jsme měli vědět, že
finanční spoluúčast města nebude dostačující, příspěvkové organizace
města mají finanční zdroje dostatečné a v současnosti má město také dostatek
finančních prostředků na účtu. Vyjádřil se starosta města a Ing. Leško, že situace
se může změnit a tato smlouva by řešila případné komplikace ve financování, které
mohou nastat.
Ing. Jaromír Tomšů vyjádřil souhlasné stanovisko a tento návrh podpořil.

Ing. Martin Koplík uzavření smlouvy o bankovním úvěru také podpořil a 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: Ing. Dušan Leško
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování
Pro: 16 Proti: 1
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

5
0

45/3/ZM/2018 Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti s ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový
úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž se sídlem Riegrovo nám. 3228/22, 767 01
Kroměříž, IČO 01312774, a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013, pro realizaci stavby "Hlavní polní cesta C9"
v k. ú. Dobrotice" dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Evě Frýbortové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.07.2018
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 Frýbortová
Typ dokumentu: Usnesení

8.

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

Zdrželo

se:

0
0

46/3/ZM/2018 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0312/18 se
Zlínským krajem, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČO 70891320, zastoupeným na
základě zmocnění Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Zlín, K majáku 5001, IČO 70934860, v souvislosti se stavbou "Vodovod Količín"
dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Milanu Roubalíkovi
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.07.2018

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 Frýbortová
Typ dokumentu: Usnesení
9.

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

Zdrželo

se:

0
0

47/3/ZM/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo
pro volební období 2018-2022 počet členů Zastupitelstva města Holešova na 23.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. zveřejnit oznámení o počtu členů na úřední desce.
Termín: 30.06.2018
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: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

10.

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

Zdrželo

se:

0
0

48/3/ZM/2018 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. účetní závěrku za rok 2017 a
2. závěrečný účet města Holešova za rok 2017 s výhradou
dle předloženého a upraveného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zaslat výsledky hlasování schvalování účetní závěrky do CSUIS a závěrečný
účet zveřejnit na internetových stránkách města.
Termín: 30.06.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru
finančního Ing. Dušan Leško.
K jednotlivým výhradám účetní závěrky a závěrečného účtu města Holešova za rok
2017 se vyjádřili Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Jaromír Tomšů a Mgr. Svatava
Ságnerová. K výhradě, že nebyla zastupitelstvu města předložena smlouva o dotaci
spolku Atletika Holešov. vyjádřil pochybnosti přítomný právník města Mgr. Aleš
Křížan.
Ing. Martin Koplík vyjádřil kladné stanovisko finančního výboru.

Mgr. Milan Fritz vznesl připomínku k chybné formulaci v závěrečnému účtu
v souvislosti s akciemi společnosti VAK Kroměříž. Starosta města se vyjádřil s tím,
že bude provedena oprava formulace "zástavní právo" na "smluvní právo".
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas a podal návrh, aby se projednávání přerušilo.
K tomu se vyjádřil právník města Mgr. Aleš Křížan a upozornil, že dle § 43 zákona
obcích je zastupitelstvo obce povinno projednat závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok do 30.
června následujícího roku a přijat opatření k nápravě nedostatků. O protinávrhu Ing.
Karhana bylo hlasováno takto: 4 pro, 14 proti a 4 se zdrželi. Protinávrh nebyl
přijat.
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

11.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 6
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

3
0

49/3/ZM/2018 Odměny členům Kontrolního výboru ZM, Komise pro OZ a
předsedům OV za výkon jejich funkce v I. pol. 2018
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
výplatu odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a
předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2018 dle
předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Evě Kománkové
1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu.
Termín: 25.06.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh s tím, aby předsedům osadních
výborů byla ve II. pololetí odměna navýšena.
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

12.

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

Zdrželo

se:

0
0

50/3/ZM/2018 Informace o stavu rozpracovanosti Strategického plánu
rozvoje města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
informaci o průběhu zpracovávání a možnosti připomínkování "Akčního plánu" stěžejní části Strategického plánu rozvoje města Holešova.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Bc. Veronice Vavrysové
1.1. zaslat členům zastupitelstva města uvedený dokument s tím, aby jej
připomínkovali nejpozději do 15.08.2018.
Termín: 31.07.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Mgr. Jana Slovenčíková připomněla členům zastupitelstva města, aby si akční plán
strategického plánu rozvoje města prostudovali a zaslali k němu připomínky do
15.08.2018, aby bylo urychleno jeho zpracování a mohl být projednán ještě na
zářijovém zasedání zastupitelstva města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Bc. Veronika Vavrysová
Typ dokumentu: Usnesení
13.

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

Zdrželo

se:

0
0

51/3/ZM/2018 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické
služby Holešov, s. r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby
Holešov, s. r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště dle předloženého znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. předložit dodatek k podpisu.
Termín: 26.06.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný jednatel společnosti
Technické služby Holešov, s. r. o., Libor Liška.
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

14.

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

Zdrželo

se:

52/3/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č.
3/2018
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého návrhu.

0
0

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zveřejnit rozpočtové opatření na webových stránkách města a zapracovat do
účetních výkazů města.
Termín: 30.06.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně s rozpočtovým opatřením včetně jeho
dodatku přítomné seznámil vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško.
K výši vyčleněné částky 30.000 Kč na pořízení taxi pro seniory se negativně
vyjádřila MUDr. Lenka Dúbravčíková. Částka je dle jejího názoru nedostačující
a zřízení této služby by suplovalo práci a náklady zdravotních pojišťoven. Vyjádřil
se starosta města s tím, že je záměr tuto sociální službu zatím ve městě vyzkoušet.
Ludmila Hřeben Štaudnerová a MUDr. Ivan Manďák návrh na taxi pro seniory
podpořili.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil nesouhlas s vynětím položky 1.900.000 Kč na
vybudování všetulského koupaliště podle provedené studie a podal protinávrh
částku do rozpočtu města zahrnout a tuto investici zrealizovat. Negativně se vyjádřil
k položce na přípravu osvětlení Stadionu Míru, zařazení částky na zřízení sociální
služby "Senior taxi" je dle jeho názoru předčasné a navrhl její odložení až po
kompletním nastavení podmínek. Závěrem kritizoval nesystémovost hospodaření
města. Reagoval starosta města s tím, že doporučuje projednání obnovy koupaliště
ve Všetulích nechat na nové členy zastupitelstva města po komunálních volbách a
dal hlasovat o protinávrhu Ing. Karhana. Bylo hlasováno takto: 5 pro, 15 proti a 2
zdrželi. Protinávrh nebyl přijat.
Mgr. Milan Fritz podpořil přípravu osvětlení sportovního Stadionu Míru. Doplňující
informace poskytl Ing. Stanislav Julíček.
MVDr. Zbyněk Miklík kladně zhodnotil práci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu.
Ing. Martin Koplík vyjádřil doporučující stanovisko Finančního výboru a kladně se
vyjádřil pro zřízení "Senior taxi".
Taxi pro seniory kladně zhodnotila také přítomná občanka města paní Nevřalová.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení
15.

Hlasování
Pro: 16 Proti: 3
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

3
0

53/3/ZM/2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok
2017
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod
Hostýnem za rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce 23.04.-10.05.2018.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. zaslat svazku potvrzení o předložení závěrečného účtu zastupitelstvu
města.
Termín: 25.06.2018

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Radek Doležel
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení
16.

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

Zdrželo

se:

0
1

Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1828/32 k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1828/32, o výměře 29 m2,
ostatní plocha, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. zveřejnit záměr na úřední desce.
Termín: 30.06.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Zdeněk Hlobil toto negativní stanovisko podpořil.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat. Tento návrh na usnesení nebyl schválen.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

17.

Hlasování
Pro: 1 Proti: 14
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrželo

se:

5
2

54/3/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1, zahrada, o rozloze 687 m2, k. ú.
Holešov, za minimální kupní cenu 200 Kč/m2 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. zveřejnit záměr na úřední desce.
Termín: 30.06.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města a podal návrh na kupní cenu 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: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
18.

2

Zveřejnění záměru prodeje garáže na p. č. 53/2, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje garáže umístěné na pozemku p. č. 53/2, k. ú. Holešov.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. zveřejnit záměr na úřední desce.
Termín: 30.06.2018
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. Tento návrh na usnesení nebyl schválen.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

19.

Hlasování
Pro: 1 Proti: 19
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrželo

se:

2
0

55/3/ZM/2018 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve
vlastnictví obce, k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k
pozemku p. č. 1217, ostatní plocha, sportoviště, o výměře cca 187,5 m2, k. ú. Žopy,
dle předloženého návrhu
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. zveřejnit záměr na úřední desce.
Termín: 30.06.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města a navrhl částku nájmu 50
Kč/m2/měsíc na dobu 20 let. Doplňující informace poskytl starosta města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

20.

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

Zdrželo

se:

2
0

56/3/ZM/2018 Směna pozemků k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví
manželů Hlobilových městský pozemek p. č. 972/2, zahrada, o výměře 143 m 2,
k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města

Holešova část pozemku p. č. 876, zahrada, o výměře 143 m2, k. ú. Dobrotice, dle
předloženého návrhu bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu
pozemků hradí žadatel.
Směnná smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. předložit směnnou smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Před projednáváním zprávy splnil Zdeněk Hlobil 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: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení
21.

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

Zdrželo

se:

0
1

57/3/ZM/2018 Prodej pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej pozemků p. č. 2907, o výměře 284 m2, ostatní plocha, a pozemku p. č.
2908, o výměře 500 m2, zahrada, vše k. ú. Holešov, společnosti Stav consult,
s. r. o., Jožky Silného 2349/4, Kroměříž, IČO 25321030, za cenu 450 Kč/m2 +
náklady s prodejem spojené.
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města schválit prodej za 450 Kč/m2.
Ing. Jaromír Tomšů požadoval vyjádření právníka města k jeho stanovisku
týkajícímu se výše prodejní ceny. Stanovisko poskytl Mgr. Aleš Křížan a starosta
města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

7
0

22.

58/3/ZM/2018 Prodej městského pozemku p. č. 3326/11 k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městského pozemku p. č. 3326/11, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú.
Holešov, společnosti E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČO 28085400, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem
spojené.
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města s návrhem kupní ceny 350 Kč/m2
+ náklady s prodejem spojené.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení

23.

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

Zdrželo

se:

0
2

59/3/ZM/2018 Prodej pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře 9.547 m2, k. ú. Všetuly, společnosti
Kuraray Europe Moravia, s. r. o., Palackého 516, Všetuly, IČO 48911348, za cenu
510 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.12.2019. Po marném uplynutí
uvedené lhůty pozbývá toto usnesení platnost.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ireně Ďulákové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2018
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města s návrhem kupní ceny 510
Kč/m2 a informoval členy zastupitelstva města o dopisu společnosti Kuraray Europe
Moravia, s. r. o., ve kterém sděluje, že usiluje o následnou koupi všech okolních
pozemků v lokalitě a žádá o poskytnutí dostatečného časového prostoru pro
realizace všech kupních vmluv současně s tím, že kupní smlouva na předmětný
pozemek bude uzavřena nejpozději do konce roku 2019.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko k prodeji pozemku, jelikož se jedná
o významný pozemek ve strategicky výhodné lokalitě v těsné blízkosti budoucí
dálnice a průmyslové zóny. Proto je třeba, aby společnost Kuraray jednala s

vedením průmyslové zóny společností Industry Servis ZK, a. s., o prodeji
potřebného pozemku k rozšíření své společnosti. Závěrem podal návrh na usnesení
přerušit projednávání tohoto materiálu do příštího zasedání zastupitelstva
města. Vyjádřil se místostarosta Bc. Chmelař, že s Industry Servis společnost
několikrát jednala, ale bez výsledku.
Mgr. Milan Fritz se negativně vyjádřil ke stanovisku Ing. Karhana a podpořil prodej
pozemku uvedené společnosti. Tento názor podpořil také Pavel Svoboda.
O protinávrhu Ing. Karhana bylo hlasováno takto: 7 pro, 12 proti, 2 se zdrželi, 1
nehlasoval. Protinávrh nebyl přijat.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Zpracovatel: Irena Ďuláková
Typ dokumentu: Usnesení
24.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 6
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

60/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Mgr. Petr Molitor
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který podal
Mgr. Petr Molitor.
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Pavel Karhan podal protinávrh odložit projednání všech žádostí o změnu
územního plánu do příštího zasedání zastupitelstva města. Souhlasně se vyjádřil
starosta města, Mgr. Jiří Mikulenka a Zdeněk Hlobil.
Mgr. Milan Fritz se dotazoval zda, je možné zahájit práce na zprávě o uplatňování
územního plánu, a tím co nejdříve umožnit změnu Územního plánu Holešov.
Starosta města vyzval zpracovatelku návrhu na usnesení o poskytnutí doplňujících
informací. Ing. Radomíra Pospíšilová, pracovnice útvaru územního plánování,
uvedla, že zprávu o uplatňování územního plánu předkládá pořizovatel
zastupitelstvu obce do 4 let od vydání územního plánu. (Územní plán Holešov byl
vydán 16.02.2016.) Zahájit práce lze kdykoliv, tedy i nyní. Ke zpracování zprávy dá
pokyn pořizovatelce určený člena zastupitelstva města Bc. Jaroslav Chmelař.
Zpráva obsahuje zejména vyhodnocení uplatňování politiky územního rozvoje,
zásad územního rozvoje, vyhodnocení souladu s dokumenty Zlínského
kraje, aktualizaci zastavěného území (všech katastrálních území spadajících pod
Holešov), změny vyplývající z legislativy, změny vyplývající z limitů v území, změny
vyplývající z nových mapových podkladů (nová katastrální mapa v k. ú. Količín,
Dobrotice a Žopy), vyhodnocení zastavěnosti ploch vymezených územním plánem,
požadavky na změny v území a obdržené návrhy na změny územního plánu, o
nichž zastupitelstvo města rozhodlo, že budou prověřeny. Součástí zprávy o
uplatňování bude zadání změny územního plánu. Po zpracování zprávy, jejím
projednání, postupem stanoveným stavebním zákonem a upravením dle výsledků
projednání bude zpráva předložena zastupitelstvu města ke schválení. Následně
bude zpracován a projednán návrh změny územního plánu postupy dle stavebního
zákona. V měněných částech lze rozhodovat až po vydání změny zastupitelstvem
města. K vyjádření k této problematice byl vyzván i zpracovatel územního plánu Ing.
arch. Vladimír Dujka, který poskytl doplňující informace.

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení s tím, že se bude
týkat také dalších žádostí, a to Jakuba Stibory, Pavla Škrabani a Lukáše
Gajdošíka a dal pokyn o něm hlasovat. Protinávrh byl přijat.

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

25.

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

Zdrželo

se:

0
0

61/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jakub Stibora
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který podal
Jakub Stibora.
Hlasování
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

26.

Zdrželo

se:

0
0

62/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Pavel Škrabaňa
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který podal
Pavel Škrabaňa.
Hlasování
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

27.

Zdrželo

se:

0
0

63/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lukáš Gajdošík
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který podal
Lukáš Gajdošík.
Hlasování
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

28.

Zdrželo

se:

0
0

64/3/ZM/2018 Materiál na stůl
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo
určeného člena zastupitelstva města Bc. Jaroslava Chmelaře zahájením prací na
zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.

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

29.

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

Zdrželo

se:

0
0

65/3/ZM/2018 Územní studie Holešov - v lokalitě Za Kozrálovem a Pod
Želkovem
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
předložené územní studie: Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO
57), Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO 48), Územní
studie Holešov - Lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO 52, PV 334), Územní studie
Holešov - Lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO 415, PV 422), které zpracoval Ing.
arch. Vladimír Dujka.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ing. Radomíra Pospíšilová uvedla základní údaje o pořizování územních studií a
jejich projednání za účasti zastupitelů a členů komisí a výborů. Zpracovatel Ing.
arch. Vladimír Dujka formou podrobné prezentace seznámil přítomné s jednotlivými
návrhy.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař
Pro: 18 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

30.

Zdrželo

se:

4
0

66/3/ZM/2018 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým
organizacím
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této výpomoci pro příspěvkové organizace:
- 2. Základní škola Holešov
ve výši - 1.424.672,25 Kč
- 3. Základní škola Holešov
ve výši - 1.423.967,35 Kč
- Středisko volného času, příspěvková organizace ve výši - 1.264.478,50 Kč
na předfinancování projektů z IROP "Podpora kvality a dostupnosti vzdělávání a
celoživotního učení" v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Evě Pavelcové
1.1. předložit smlouvy k podpisu.
Termín: 27.06.2018

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Radek Doležel
Zpracovatel: Eva Pavelcová
Typ dokumentu: Usnesení
31.

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

Zdrželo

se:

0
2

67/3/ZM/2018 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM v I. pol. 2018
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 2018.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. předložit k projednání Radě města
výboru a doporučení z těchto kontrol.

Holešova

závěry

Kontrolního

Termín: 29.06.2018
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí přednesla předsedkyně výboru
Ludmila Hřeben Štaudnerová.
Ing. Pavel Karhan se v souvislosti se zprávou o plnění usnesení dotazoval, zda
je vyhotoven pasport a zadání projektu k legalizaci vodní nádrže ve
Všetulích. Kladně se vyjádřil starosta města a přítomný vedoucí Odboru VRŽP Ing.
Tomáš Nedbal.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ludmila Hřeben
Štaudnerová
Zpracovatel: Ludmila Hřeben
Štaudnerová
Typ dokumentu: Usnesení

32.

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

Zdrželo

se:

0
0

Materiál na stůl
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zařazení částky inkasované z prodeje pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly, do
rozpočtu města na vybudování nového všetulského koupaliště.
Ing. Pavel Karhan podal návrh na usnesení týkající se zařazení částky na
vybudování nového všetulského koupaliště a znovu svůj požadavek zdůvodnil tím,
že se jedná o historický majetek Všetul. Tento návrh na usnesení nebyl schválen.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 4 Proti:

10

Zdrželo

se:

6

Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo
33.

2

Diskuse členů zastupitelstva města
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, zda je schválený manipulační řád náhonu.
Negativně se vyjádřil vedoucí Odboru VRŽP Ing. Tomáš Nedbal. Dále se dotazoval
na hřiště a opravu fasády 1. Základní školy Holešov a částku, která bude
proinvestována v letošním roce na masné krámy. Vyjádřil se Ing. Stanislav Julíček
a starosta města. Další jeho dotaz se týkal termínu, kdy bude vyřešena
problematika stavu kolem kontejnerů na tříděný odpad, zejména plasty. Odpověděl
starosta města a Ing. Nedbal s tím, že probíhá monitoring ve spolupráci se
společností Technické služby Holešov. Na základě jeho výsledku bude rozhodnuto,
zda se problematika bude řešit navýšením odpadových míst nebo častějším
svozem. Doplňující informace poskytl přítomný jednatel společnosti TS Libor Liška.
Místostarosta města Ing. Radek Doležel podotkl, že nepořádek kolem kontejnerů
na plasty je i v případě, že je kontejner poloprázdný.
Ing. Jaromír Tomšů se dotazoval, zda velmi hlasitá hudba ze zábavy, kterou pořádal
SDH v Dobroticích dne 15.06.2018, byla v souladu s obecně závaznou vyhláškou
O nočním klidu. Odpověděl starosta města s tím, že omezení doby nočního klidu
dle uvedené vyhlášky se týká pouze vnitřního města a v uvedené obci je zkrácená
doba nočního klidu od 24 hod. pouze v době konání hodů dle čl. 3 odst. 4 písm. b.
Vyhláška však nezakazuje konání těchto akcí a městská policie není schopna měřit
hlasitost hudby při každé zábavě.
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila poděkování všem spolkům, které v minulých
měsících pořádali na území města řadu akcí a dotazovala se, v jakém stádiu je
rekonstrukce Stadionu Míru. Odpověděl starosta města a Ing. Stanislav Julíček.
Závěrem upozornila, že na ul. Palackého v místě, kde se měnil přechod
pro chodce, zůstaly vodící pásy pro slepce a nájezdy pro vozíčkáře. Reagoval Ing.
Julíček a starosta města. Závěrem se dotazovala členů zastupitelstva, kteří jsou v
Zastupitelstvu Zlínského kraje ZK, na připravovanou zdravotní koncepci v kraji.
Kladně se k této koncepci vyjádřil Ing. Radek Doležel a Ing. Pavel Karhan.
Mgr. Jana Slovenčíková podala podnět na vytvoření nové koncepce propagačních
ploch ve městě. Kladně se vyjádřil starosta města.
MUDr. Lenka Dúbravčíková hovořila o vážném nedostatku lékařů v Holešově.

34.

Diskuse občanů města
Občanka města paní Nevřalová vystoupila s kritikou lékařské péče ve městě a
technického stavu lavičky před budovou zámku. Starosta města přislíbil, že zajistí
odstranění této lavičky. Na kritickou situaci ve zdravotnictví v Holešově v souvislosti
s nedostatkem lékařů reagoval s tím, že situaci se snaží řešit. S některými novými
lékaři se již jedná a byly odeslány také dopisy se žádosti o pomoc na KÚZK a
zdravotní pojišťovny.

35.

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.

36.

Závěr
Ve 21 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města
Holešova, poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim příjemně strávené
období dovolených.

V Holešově 22.06.2018

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

Pavel Svoboda v. r.
ověřovatel zápisu

Ing. Jaromír Tomšů v. r.
ověřovatel zápisu

