
Z Á P I S   

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 23.04.2018 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  místostarosta  
MUDr.  Lenka Dúbravč íková,  zastupi te l  
Mgr .  Mi lan Fr i tz,  radní  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  místostarosta  
PaedDr.  Zdeněk Janal ík ,  radní  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Jiř í  Konečný,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Libor  L iška,  radní  
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, radní  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Pavel  Svoboda,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šne idr ,  zastupi te l  
Ing .  Ludvík  Urban,  zastupi te l  

Omluveni :  Mgr.  Ondřej  Machálek,  zastupi te l  
Ing .  Jaromír  Tomšů, zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l   
MUDr.  Ivan Manďák,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Mgr.  Mi lan Fr i tz,  radní  
Ing .  Pavel  Karhan,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 2. 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 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Jaromír 
Tomšů a Mgr. Ondřej Machálek byli omluveni. Zároveň upozornil, že jednání 
zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových 
stránkách města. Následně přednesl program jednání a vyzval členy zastupitelstva 
města k podání návrhů na případné jeho další doplnění nebo změnu. Žádné jiné 
návrhy podány nebyly, proto dal pokyn o programu 2. zasedání Zastupitelstva 
města Holešova hlasovat.  

Schválený program jednání:  

č.  Bod jednání  

1. 
Zahájení a schválení programu 2.  zasedání Zastupi te ls tva 
města Holešova  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

2 .  
Př ipomínky k zápisu z 1.  zasedání Zastupi te ls tva města 
Holešova a kont ro la p lnění usnesení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

3 .  
Volba ověřovate lů zápisu  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

4 .  
Volba návrhové komise  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

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

6 .  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku p.  č .  520,  k .  ú.  
Všetu ly  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

7 .  
Úplatné nabyt í pozemků p.  č .  950/84 a p.  č.  950/124, k .  ú.  
Holešov -  p.  Pecha 
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  



8.  
Úplatné nabyt í pozemků p.  č .  950/84 a p.  č.  950/124, k .  ú.  
Holešov -  p.  Doležel  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

9 .  
Úplatné nabyt í pozemků p.  č .  3100/31,  p.  č.  3100/63, p.  č.  
3100/20 a p.  č .  3100/81, k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

10.  
Prodej  městských pozemků k .  ú.  Jankovice  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

11.  
Bezúplatný převod část i  městského pozemku k.  ú.  Žopy  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

12.  
Využi t í  předkupního práva k  pozemku p.  č .  191/16 k.  ú.  
Všetu ly  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

13.  
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.  č .  
3326/11, k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

14.  
Zveřejnění záměru prodeje část i  pozemku k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

15.  
Zveřejnění  záměru prodeje pozemků p.  č .  2907 a p.  č .  2908,  
k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

16.  
Zveřejnění záměru prodeje část i  městského pozemku p.  č .  
1933/6,  k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  



17. 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.  č .  3538/1,  p.  č.  
2511/40, p.  č .  2511/14,  id .  3/4 pozemku p.  č .  2520/5 a id .  
1/2 pozemku p.  č .  2511/1,  vše k .  ú.  Holešov  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

18.  
Žádost  Char i ty Holešov o poskytnut í účelové dotace na 
úhradu energ i í  v roce 2018  
Předk ládá:  Bc.  Jaros lav Chmelař  

19.  
Směna pozemků p.  č .  872/2 a 876 k.  ú.  Dobrot ice  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

20.  
Finanční př íspěvek ZK na zaj iš tění dopravní obslužnost i  -  
městská autobusová doprava  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

21.  
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

22.  
Změna rozpočtu města Holešova -  rozpočtové opat ření č .  
2/2018 
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

23.  
Partnerská smlouva se s lovenskou obcí Topoľč ianky  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

24.  
Rezignace č lena Osadního výboru Kol ič ín  
Předk ládá:  Mgr.  Rudol f  Seifer t  

25.  
Schválení s tanov Mikroreg ionu Holešovsko  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  



26. 
Udělení ceny města Holešova  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

27.  
Rozdělení dotac í z Fondu kul tury,  sportu a  vzdělávání 
(dotace na tě locvičny)  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

28.  
Rozdělení dotac í z Fondu kul tury,  sportu a vzdělávání (Akce 
mil ion)  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

29.  
Rozdělení dotac í z Fondu kul tury,  sportu a vzdělávání 
(mimořádné f inanční dotace)  
P ředk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

30.  
Rozdělení dotac í z Fondu kul tury,  sportu a vzdělávání 
(dotace na mládežnická družstva)  
Předk ládá:  Ing .  Radek Doležel  

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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2.  Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení  

Se zprávou o plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 26.02.2018, 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. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Oldřich Rektořík a MUDr. Ivan 
Manďák. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Milan 
Fritz, Mgr. Svatava Ságnerová a Ing. Pavel Karhan. Jelikož nebyly jiné návrhy, 
dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

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": 

 řádné schůze rady města + mimořádná schůze 17.04.2018 

 jednání výborů a komisí, jednání redakční rady Holešovska, bytové 
komise, web. komise, komise komunitního plánování. Příprava 
Bikemaratonu Drásal, Holešovské Regaty apod.  

 pravidelná setkání komise pro vydání reprezentační publikace města 
 příprava územních studií (Kozrálov, Pod Želkovem aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + i 

s Policií ČR dále s MKS, vedením TH a TS  
 koordinace správy majetku města (zámecký park, dětská hřiště a 

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

propagace 



 pravidelná příprava investičních akcí města a jejich financování 
v rámci projektů - Stadion Míru (atletika), terminál (aut. nádraží), 
kruhová křižovatka u gymnázia, most zámek aj. 

 účast na veřejných schůzích Osadních výborů Količín, Tučapy, Žopy, 
Dobrotice a jednání s JSDH Holešov  

 účast na školských radách a akcích škol, jednání s příspěvkovými 
organizacemi města 

 setkání s občany, zástupci různých společností a spolků - účast na 
výročních schůzích spolků (Rybáři Holešov, Sokol Holešov, ČČK 
Holešov, ČZS Holešov, Klub důchodců, MS Hradisko Dobrotice-Žopy, 
zahrádkáři Dobrotice - v Sádku aj.) 

 příprava společenských a kulturních akcí - koncerty, Festival 
židovské kultury aj. 

 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků město 
(zámek), účast na pohřbech a jiných setkání s obyvateli 

 jednání s Úřadem práce - veřejně prospěšné práce a veřejná služba1 
 schůzky k projektům a přemístění sochy T. G. Masaryka 
 schůzky k řešení náhonu - projektant Ing. Hladiš a Ing. Pospíšil  
 setkání se zástupci SDH Holešov, Tučapy a Dobrotice - nová vozidla 
 několik setkání s pracovníky sociálního odboru MěÚt výročí ČR členská 

schČeského svazu včelařů  
Důležitá jednání: 
 
01.03. - Tisková konference města - investice města, památky (meč), 
kultura a spol. oblast 
02. a 07.03. - Účast na setkání se zástupci lékařské komory Nemocnice 
Kroměříž 
06.03. - Schůzka se zástupci SŽDC Olomouc - spolupráce při opravě aut. 
a vlak. nádraží 
08. a 09.03. - Setkání vedení kraje se zástupci obcí a měst Zlínského kraje 
(DK Kroměříž) 
10.03. - Vyvěšena vlajka pro Tibet 
13.03. - Schůzka ve společnosti Industry servis ZK - noví investoři v zóně 
15.03. - Setkání zástupců měst a obcí k problematice Kroměřížské 
nemocnici 
20.03. - Vyhodnocení soutěže "Město pro byznys" - Zlín - Holešov na 2. 
místě v kraji 
21.03. - Otevření výstavy 100 let policie v Československu - VPŠ a SPŠ 
MV Holešov 
22.03. - Jednání s p. Frýsou - Golfový klub Žopy 
24.03. - Hodina Země - Holešov se připojil a město zhaslo na hodinu 
zámek 
26.03  - Schůzka s ředitelem ŘSZK  
27.03. - Jednání s p. Netopilem - ZD Pravčice - pozemky ve Všetulích 
04.04. - Jednání s Ing. Sedlářem (VaK) - autobusové nádraží 
05.a 19.05. - Jednání s p. J. KIaňou (WC náměstí, Pivovar aj.) 
05.05. - Uherský Brod - ocenění pedagogů Zlínským krajem - Mgr. J. 
Růžičková - ředitelka 1. ZŠ 
06. a 16.04. - Ing. Fousková - Industry Servis - SPZ Holešov (průjezd 
zónou) 
09.04. - Moravské dopravní fórum Olomouc 
10.04. - Schůzka k problematice GDPR - organizace města  za účasti 
společnosti PINK - v zasedací místnosti MěÚ  
10.04. - Setkání se zástupci společnosti Krodos Servis - autobusové 
nádraží 
12.04. - Ministerstvo kultury Praha - tisková konference k soutěži o titul 



"Historické město"  
13.04. - Komise k soutěži "Stavba roku ZK 2017" - zámek 
17.04. - Pražský hrad - Španělský sál - vyhlašování výsledků soutěže o 
titul "Historické město" - Holešov na 1. místě ve Zlínském kraji  
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
 
21.03. - Vernisáž výstavy - VPŠ a SPŠ MV  
22.03. - Večer bojovníků - zámek 
23.03. - Noc s Andersenem - knihovna aj. 
24.03. - Soutěž Sedmikvítek - SVČ Hol. Všetuly 
25.03. - Koncert HKO na Květnou neděli - kostel 
26.03. - Setkání se zástupci pedagogů a studentů z Petrohradu a 
prohlídka města 
27.03. - Ocenění pracovníků ve školství v rámci Dne učitelů - holešovské 
školy - zámek  
28.03. - Přišlo jaro do vsi - TyMy Všetuly 
04.04. - Setkání s členy Parlamentu dětí a mládeže 
07.04. - Den pro zdraví a Běh pro zdraví - 3. ZŚ 
07.04. - Brigády ve městě - čištění Rusavy, Americký park, zámecká 
zahrada aj. 
08.04. - Všetulská hůlka - soutěž mažoretek - zámek 
09.04. - Slavnostní večer - vyhlášení nejlepších sportovců Zlínského kraje 
2017 - Vsetín  
11.04. - P. Válek - konání tradiční "Letní školy barokní hudby" na zámku 
13.04. - Prohlídky zámku - Pohádkový zámek 
16.04. - Tisková konference - Regata 2018 - Zlín 
20.04. - Soutěž mladých zahrádkářů - zámek 
20.04. - Zápis do 1. tříd ZŠ 
21. - 22.04. - Chorvatsko - partnerské město Desinič - účast na Dnech 
města 
 
Aktuální pozvánky: 

27.04. Koncert festivalu Musica Holešov - Czech Ensemble Baroque and Choir 
- zámek 

27.04. Okresní kolo Mladý zahrádkář - vědomostní soutěž pro žáky ZŠ - zámek 

27.04. Majáles - studentské slavnosti - Gymnázium Holešov 

28.04. Rohálovská 50ka - 9. ročník závodu horských kol 

30.04. Slet čarodějnic - zahrada TYMY, obce aj. 

01.05. Zahájení cyklistické sezóny s žehnáním cyklistům - u farního kostela 

05.05. Zahájení motorkářské sezóny s žehnáním motorkářům - u farního 
kostela 

11. - 13.05. Dny města Holešova - oceňování osobností, koncert festivalu Musica 
Holešov  

17.05. Absolventský koncert žáků ZUŠ Holešov - sala terrena zámku 



19.05. Tradiční rybářské závody - Rybníčky Holešov 

19.05. Oslavy 15. výročí TYMY - areál TYMY 

19.05. 29. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera - pořádá Junák Holešov 

19. - 20.05. Československé aerovleky - průmyslová zóna Holešov - pořádá 
LMK Čmelák 

19.05 - 17.06. Výstava prací žáků ZUŠ Holešov k 70. výročí založení školy - 
zámek 

20.05. Soutěž v požárním útoku - SDH Dobrotice 

25.05. Noc kostelů - rozsáhlý program v církevních památkách 

24.05. Závěrečný koncert ZUŠ Holešov k 70. výročí založení školy - velký sál 
zámku 

02.06. Den řemesel - včelařství - Vesnická památková rezervace v Rymicích  
02.06. Soutěž mladých hasičů "O pohár starosty sboru" - hasičský dům 
Bořenovská 

02. -03.06. Historické dny - soutěž šermířských choreografií - tvrz Kurovice 

03.06. Den dětí - celoměstská oslava - zámecká zahrada 

08.06. Zámecká pětka - běžecké závody - zámecká zahrada 

08.06. Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Holešov - kino Svět 

16.06. Oslavy 670 let Količína - svěcení nového zvonu, vystoupí Zdounečanka 

22. - 23.06. Holešovská regata - rodinný festival, hlavní hvězdy - zámecká 
zahrada 

  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 

Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 18/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře cca 9.574 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

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


Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Následně vyzval starosta města 
ke slovu přítomné zástupce společnosti Kuraray Europe Moravia, s. r. o., Holešov, 
Ing. Sýkoru, vyrábějící plastové fólie pro čelní skla automobilů a společnosti AIP 
Ing. Košackého, která se zabývá zainvestováváním pozemků pro nově vznikající 
společnosti, aby představili svůj záměr, tj. rozšíření společnosti Kuraray. 

MUDr. Lenka Dúbravčíková požadovala doplňující informace. Poskytl je Ing. 
Košacký představením vizualizace společnosti pomocí dataprojektoru. 

Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko vzhledem k úrodné půdě, která je 
důležitá pro zemědělce s tím, že jsou k dispozici jiné zasíťované plochy na 
strategické průmyslové zóně a zároveň poukázal na nedostatky územního plánu 
města. Reagoval Ing. Košacký s  tím, že půda z této lokality bude převezena na 
další plochy orné půdy, která se tak stane kvalitou 1. jakosti. 

Zdeněk Hlobil se negativně vyjádřil  k úbytku orné půdy a dotazoval se, proč 
společnost nevstoupila do jednání se Zlínským krajem v počátku svého budování. 
Reagoval  přítomný Ing. Košacký s tím, že toto jednání proběhlo ale s negativním 
výsledkem. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda má společnost v záloze jiný 
záměr, aby své vize uskutečnila, pokud nedojde ke schválení. Odpověděl Ing. 
Košacký s tím, že majitel společnosti v takovém případě v Holešově investovat 
nebude. 
Mgr. Milan Fritz návrh prodeje podpořil s tím, že je to otázka nabídky a poptávky     
a výhodnosti prodeje pro vlastníka půdy, tedy zemědělců, kteří zde hospodaří. Dále 
připomněl problematiku ochrany vodního zdroje pod lokalitou průmyslové zóny         
a  dle jeho názoru prodej necelého 1 ha tohoto pozemku, pokud bude jeho cena 
akceptovatelná, by neměl být pro město problém. 
K tomuto názoru se nesouhlasně vyjádřil Ing. Pavel Karhan a znovu zdůraznil své 
negativní stanovisko k prodeji pozemku. 
Libor Liška podal návrh na výši minimální kupní ceny, a to minimálně 500 Kč/m2

 . 
Starosta města poskytl informaci, že na základě jednání s majiteli půdy - zemědělci, 
jsou za tuto cenu pozemek ochotni prodat. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení včetně návrhu 
minimální kupní ceny a dal pokyn o něm hlasovat.  

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

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

 

7. 19/2/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 950/84 a p. č. 950/124, k. ú. Holešov 
- p. Pecha  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků ideální 1/4  pozemku p. č. 950/84, ostatní plocha o 
výměře cca 106,5 m2, a ideální 1/4 pozemku p. č. 950/124, zahrada o výměře cca 
7,25 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Josefa Pechy do vlastnictví města 
Holešova za cenu 200 Kč/m2.  
 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2018 

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

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

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

 

8. 20/2/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 950/84 a p. č. 950/124, k. ú. Holešov 
- p. Doležel  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků ideální 1/4  pozemku p. č. 950/84, ostatní plocha o 
výměře cca 106,5 m2, a ideální 1/4 pozemku p. č. 950/124, zahrada o výměře cca 
7,25 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Zdeňka Doležela do vlastnictví města 
Holešova za cenu 200 Kč/m2.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2018 

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

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

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

 

9. 21/2/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 3100/31, p. č. 3100/63, p. č. 3100/20 
a p. č. 3100/81, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
uzavření kupní smlouvy o úplatném nabytí pozemků ideální 3/32 p. č. 3100/31, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 21,19 m2, 3/32 pozemku p. č. 3100/63, 
manipulační plocha o výměře cca 605,44 m2, 3/32 p. č. 3100/20, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře cca 17,06 m2, 3/32 pozemku p. č. 3100/81, manipulační plocha 
o výměře cca 187,78 m2,  vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Ivany Novotné do 
vlastnictví města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat paní Novotnou o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.04.2018 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil nesouhlasně k návrhu usnesení v negativní formě.  
PaedDr. Zdeněk Janalík podotkl, že je to jedna z možností a je třeba respektovat 
jednací řád. Pokud negativní forma návrhu usnesení nezíská potřebný počet hlasů, 
musí se ale hlasovat o jeho pozitivním znění. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková se vyjádřila souhlasně s hlasováním o negativním 
návrhu usnesení. 
Právník města Mgr. Aleš Křížan se vyjádřil s tím, že úprava jednacího řádu, ve 
smyslu možnosti předkládání negativních návrhů usnesení, se bude týkat jen 
výjimečných případů, kdy rada města zváží žádost občana jako nevýhodnou nebo 
nesmyslnou. 
Ing. Radek Doležel tento názor podpořil. 
Zdeněk Hlobil souhlasil s předkládáním negativních návrhů usnesení. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh hlasovat o tomto materiálu v 
pozitivní formě. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 15 proti, 1 se 
zdržel. Tento protinávrh nebyl schválen. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení. 
  

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

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

 

10. 22/2/ZM/2018 Prodej městských pozemků k. ú. Jankovice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městských pozemků p. č. 2424, ostatní plocha, o výměře 156 m2 a p. č. 
2433, orná půda, o výměře 2.669 m2, vše k. ú. Jankovice, Radku Ehrlichovi 
za kupní cenu 30 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 30.06.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Zdeněk Hlobil požadoval informaci, zda byla schválena nabízená cena. Informaci 
poskytl místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař. 
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: 17 Proti: 3 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 23/2/ZM/2018 Bezúplatný převod části městského pozemku k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatný převod části stavbou dotčeného městského pozemku p. č. 1422, 
ostatní plocha o výměře cca 6 m2, k. ú. Žopy, obci Přílepy, IČO 544531. 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2018 

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

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

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

 

12. 24/2/ZM/2018 Využití předkupního práva k pozemku p. č. 191/16 k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
nevyužít předkupní právo k pozemku p. č. 191/16, ostatní plocha, o výměře        
726 m2, v k. ú. Všetuly. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 07.05.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města nevyužít předkupního práva k 
danému pozemku. 
Mgr. Milan Fritz se vyjádřil svůj názor, že dvacet let prázdný pozemek, prodaný na 
výstavbu rodinného domu, není příkladem ukázkového hospodaření s majetkem 
města v minulosti. 
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: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 25/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3326/11, k. 
ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3326/11, ostatní plocha, o 
výměře cca 20 m2, k. ú. Holešov, společnosti E-ON Distribuce,  a. s., za kupní 
cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 30.04.2018 
 



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

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

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

 

14. 26/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1642/2 o výměře cca 3,5 m2, ostatní 
plocha, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

15. 27/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2907 o výměře cca 284 m2, ostatní 
plocha a pozemku p. č. 2908 o výměře cca 500 m2, zahrada, vše  k. ú. Holešov, za 
cenu 450 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan podal návrh na prodejní cenu 1.200 Kč/m2

. 

Mgr. Milan Fritz se vyjádřil pro cenu 400 Kč/m2
. 

Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil pro neprodejnost pozemku za tak vysokou cenu, 
pokud je deklarován jako zahrada. Podal protinávrh na prodej za 450 Kč/m2

. 

Mgr. Jiří Mikulenka tento návrh podpořil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení včetně posledního 
protinávrhu na cenu a dal pokyn o něm hlasovat. 



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

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

 

16. 28/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1933/6, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1933/6, ostatní plocha, 
o výměře cca 89 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

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

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

 

17. 29/2/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3538/1, p. č. 2511/40, 
p. č. 2511/14, id. 3/4 pozemku p. č. 2520/5 a id. 1/2 pozemku p. č. 2511/1, vše 
k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3538/1, p. č. 2511/40, p. č. 2511/14, id. 
3/4 pozemku p. č. 2520/5 a id. 1/2 pozemku p. č. 2511/1, vše k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že 
informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

 

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

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

 



18. 30/2/ZM/2018 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu 
energií v roce 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
úhradu energií v roce 2018 v městských objektech čp. 1134 a 1136 na ul. 
Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, čp. 1407 na ul. Tovární a čp. 1582 na ul. 
Školní v Holešově, ve výši 150.000 Kč Charitě Holešov, IČO 47930063. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 23.04.2018 

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

 
Předkladatel: Bc. Jaroslav Chmelař 
Zpracovatel: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 31/2/ZM/2018 Směna pozemků p. č. 872/2 a 876 k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova revokovalo 
  
usnesení č. 5/1/ZM/2018 ze zasedání dne 26.02.2018. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví manželů Hlobilových městský pozemek p. č. 872/2, zahrada, 
o výměře 143 m2, 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. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. zveřejnit záměr této směny na úřední desce. 

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
Zdeněk Hlobil z důvodu změny výměry pozemků a stanoviska ministerstva vnitra 
podal návrh, aby zastupitelstvo město znovu schválilo zveřejnění záměru směny 
předmětných pozemků a zároveň splnil ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu 
jednání dostává do střetu zájmu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
  
  



 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Irena Ďuláková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. 32/2/ZM/2018 Finanční příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti - 
městská autobusová doprava  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti mající charakter městské autobusové dopravy ve výši 346.000 Kč na 
rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.05.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert 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 

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

 

21. 33/2/ZM/2018 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle 
předloženého seznamu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. postupovat dále v souladu s pravidly pro vytváření a použití účelových 
prostředků FRB na území města Holešova. 

Termín: 31.05.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala na způsob jištění částky 800 tis. Kč 
požadovanou Společenstvím vlastníků a zároveň upozornila na nedostačující 
pojistky návratnosti půjčené částky při poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, 
zjištěné při práci Kontrolního výboru. Přítomný vedoucí oddělení ISÚ Ing. Stanislav 
Julíček přislíbil, že jištění zmíněné částky prošetří a podá zprávu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

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

 



22. 34/2/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 2/2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 30.04.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl 
přítomný vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil negativní stanovisko k nesystémovosti hospodaření a 
nekoncepčním postupům města. Vyjádřil nesouhlas a požadoval zodpovězení 
následujících otázek týkajících se vybudování pódia za 1.700 tis. Kč a jeho 
převedení z MKS na město: kdo ho bude provozovat, kdo ho vybral a kolik akcí jeho 
využití pokryje, kde bude uloženo, kdo ho bude stavět, komu se to budou práce 
fakturovat a zda nebude dražší než půjčené. Informoval, že z důvodu absence této 
kalkulace nevyjádřil souhlas k této položce také Finanční výbor. Závěrem 
požadoval seznam akcí, na které bude pódium využito. Negativně se vyjádřil k 
částce 800 tis. Kč vodní dílo v krajině - přesun z náhonu. Kritizoval neexistující 
manipulační řád a dotazoval se, na co konkrétně bude tato částka použita. Dále se 
negativně vyjádřil k částce 2 mil. Kč na vybudování hřiště u 1. Základní školy a 
částce 108 tis. Kč na provedení pozáruční opravy kanalizace v Tučapech, dále 
částce na projektovou dokumentaci - převod na chodník Přerovská a dotazoval se, 
proč není jasná vize chodníků a cílového stavu kruhové křižovatky v této lokalitě. 
Závěrem požadoval vyjádření, kdo ponese zodpovědnost a následky v souvislosti 
s úrokem z prodlení ve výši 160 tis. Kč za nepřiměřeně dlouhé stavební řízení. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil nedoporučující stanovisko finančního výboru. 
Na vystoupení Ing. Karhana reagoval starosta města a k vyjádření úroku z prodlení 

vyzval k vysvětlení  tajemníka MěÚ Ing. Františka Fuita. Informace k dalším 

položkám poskytl starosta města: manipulační řád se bude aktualizovat, k hřišti u 

1. Základní školy - město má možnost získat finanční prostředky z Nadace ČEZ - 

Program Oranžové hřiště, který pomáhá obcím a městům financovat budování a 

rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Doplňující informace na podporu tohoto 

záměru a provedení opravy fasády školy poskytla přítomná ředitelka této základní 

školy, doplňující informace poskytl Ing. Stanislav Julíček. K problematice ul. 

Přerovská se vyjádřil starosta města s tím, že nemá cenu nyní budovat kruhovou 

křižovatku z rozpočtu města, když ŘSZK s touto akcí výhledově počítá, a bude 

potřeba pouze finanční spoluúčast města. Problematiku smluv se společností VAK 

Kroměříž objasnil Ing. Stanislav Julíček. 

Mgr. Jana Slovenčíková podpořila návrh na poskytnutí finanční částky na 

vybudování pódia s tím, že veškeré akce jsou na webových stránkách města. Bylo 

přislíbeno, že tento seznam bude členům zastupitelstva zaslán.  

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: 17 Proti: 3 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

23. 35/2/ZM/2018 Partnerská smlouva se slovenskou obcí Topoľčianky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy o partnerství se slovenskou obcí Topoľčianky dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 12.05.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města Mgr. Rudolf Seifert 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: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

24. 36/2/ZM/2018 Rezignace člena Osadního výboru Količín  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rezignaci Zdeňka Horáka, bytem Količín, ze dne 20.02.2018 na členství v 
Osadním výboru Količín. 

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

25. 37/2/ZM/2018 Schválení stanov Mikroregionu Holešovsko  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko v předloženém 
znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat svazek o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 13.04.2018 

 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Zdeněk Hlobil požadoval doplňující informaci k výši členských příspěvků obcí 
mikroregionu Holešovsko. Odpověděl starosta města s tím, že se jedná o částku   
15 Kč na obyvatele a že město Holešov je nadpolovičním sponzorem mikroregionu, 
takže pokrývá více jak polovinu jeho rozpočtu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Ing. Radek Doležel 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

26. 38/2/ZM/2018 Udělení ceny města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
Milanu Šrámkovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2017, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit předání ocenění. 

Termín: 12.05.2018 

 
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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

27. 39/2/ZM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace 
na tělocvičny)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. dotace na 
tělocvičny - čj. HOL-10/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v 
rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění 
rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2018 

 



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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

28. 40/2/ZM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce 
milion)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. Akce milion - čj. 
HOL-7/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu 
a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky na 
jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou 
se transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se dotazoval, zda jsou finanční částky shodné s návrhem Komise 
pro neziskový sektor. Vyjádřil se starosta města  s tím, že rada města provedla 
nepatrné drobné úpravy poskytovaných částek. Doplňující informace poskytl 
místostarosta města Ing. Radek Doležel. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala, aby k žádosti o dotaci byla přiložená tabulka 
kompletní, jelikož některé spolky nemají uvedenu členskou základnu. Reagoval Ing. 
Radek Doležel s tím, že v některých výjimečných případech spolky, i když k tomu 
byly vyzvány, tak doposud neučinily. Starosta města přislíbil, že Odboru školství, 
kultury a památkové péče bude uloženo tyto informace doplnit.  
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 
Předkladatel: Ing. Radek Doležel 
Zpracovatel: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

29. 41/2/ZM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
(mimořádné finanční dotace)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 
50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. 
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-9/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu, 
znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v 



rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění 
rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 31.05.2018 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Radek Doležel s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Pavel Karhan se opět dotazoval, zda jsou finanční částky shodné s návrhem 
komise. Starosta města upřesnil, že rada města podpořila oproti návrhu 
komise například pěvecký sbor Moravské děti, hudební festival Musica Holešov a 
Letní školu barokní hudby. 
Mgr. Jana Slovenčíková podpořila poskytnutí finanční dotace pěveckému 
sboru Moravské děti v souvislosti s jeho účastí na jednom z nejprestižnějších 
mezinárodních soutěžních festivalů ve Walesu z důvodu vysoké ceny letenek. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Ing. Radek Doležel 
Zpracovatel: Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 42/2/ZM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace 
na mládežnická družstva)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-11/2018/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu. 

Termín: 31.05.2018 

 
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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

31.  Diskuse členů zastupitelstva města  

V úvodu starosta města informoval členy zastupitelstva o konání valné hromady 
společnosti VAK Kroměříž, a. s., dne 23.05.2018 s tím, že je potřeba přijat 



usnesení o jeho pověření k účasti na této valné hromadě. Následně přednesl návrh 
na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informaci k záměru likvidace 
informačních skříněk u plánované kruhové křižovatky u gymnázia. Reagoval 
starosta města s tím, že do budoucna město zřejmě po rekonstrukci křižovatky zřídí 
tyto skříňky z důvodu jednotnosti nové. Dále se dotazovala na řešení stavu 
vozového parku - sekaček trávy společnosti Technické služby, které vydávají 
nepříjemný rachot. Reagoval přítomný jednatel této společnosti Libor Liška s tím, 
že mu není známo, že by se tyto stroje nějak nadmíru přetěžovaly. Jsou po zimní 
údržbě, u některých sice  končí životnost, ale obnova vozového parku se pohybuje 
mezi 7-8 roky. 
MVDr. Zbyněk Miklík připomněl, že v minulosti poukázal na nedostatky v mnoha 
oblastech územního plánu města. Dotazoval se, zda město podalo námitky 
proti uskutečněnému přezkumnému řízení Krajským úřadem Zlínského kraje, který 
konstatoval, že došlo k porušení zákona a zda se územní plán bude měnit. Vyjádřila 
se Ing. Radomíra Pospíšilová s tím, že vypořádání procesu podaných námitek 
k Územnímu plánu města Holešova panem Harárem ještě není uzavřen – je teprve 
zveřejněn na úřední desce. Zároveň uvedla na pravou míru to, že Krajský úřad 
neshledal v procesu schvalování územního plánu pochybení, pouze u jedné z šesti 
vznesených námitek vyhověl námitkám zmíněného občana. 
Zdeněk Hlobil se dotazoval, zda je přesně stanoven vlastník náhonu v Dobroticích 
a zda je splněn příslib rybářského spolku, že náhon vyčistí. Kladně se 
vyjádřil starosta města s tím, že náhon se průběžně čistí, je ale třeba využít také 
techniky společnosti Technické služby Holešov. V souvislosti s vlastníkem díla je 
třeba v rámci aktualizace manipulačního řádu dát tuto záležitost do pořádku. 
Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru VRŽP Ing. Tomáš Nedbal s 
tím, že dosud nebylo možno manipulační řád aktualizovat, jelikož v něm musí být 
uveden vlastník nebo minimálně uživatel vodního díla - náhonu. Po konzultaci s 
Vodoprávním úřadem se došlo k závěru, že v manipulačním řádu nebude uveden 
vlastník, ale uživatel, což bude město prostřednictvím společnosti Technické služby 
Holešov. Potom může proběhnout schvalovací proces manipulačního řádu. 
Mgr. Svatava Ságnerová ocenila finanční podporu spolků v Akci milion. 
Zároveň upozornila na nekoncepčnost finanční podpory sportovních spolků, kvůli 
které dochází k devastaci sportovišť. Požádala o předávání informací sportovním 
spolkům  týkající se možností dosáhnout na dotační tituly z města, kraje a 
ministerstva školství. Závěrem požádala členy krajského zastupitelstva o informaci 
v souvislosti se stavem projednávání nové koncepce zdravotnické péče ve 
Zlínském kraji. Tyto informace poskytl Ing. Pavel Karhan. Doplňující informace 
poskytl Ing. Radek Doležel. 
MUDr. Lenka Dúbravčíková požádala o likvidaci černé skládky v úseku směrem ze 
sídliště Novosady před parkovištěm u polikliniky. Starosta města vzal tento podnět 
na vědomí. 
Oldřich Rektořík se dotazoval, zda je místní komunikace u nových pozemků v 
lokalitě Nad Sadovou ve vlastnictví města. Kladně odpověděl Ing. Stanislav Julíček. 
Mgr. Jana Slovenčíková se dotazovala, zda se uvažuje o umístění provizorních 
laviček na náhradních zastávkách autobusů v souvislosti s rekonstrukcí 
autobusového nádraží. Kladně se vyjádřil starosta města. 

   
 

32. 43/2/ZM/2018 Pověření starosty města k zastupování na valné hromadě 
společnosti VAK Kroměříž, a. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta k zastupování na valné hromadě 
společnosti VAK Kroměříž, a. s., která se bude konat 23.05.2018. 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 



 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předat starostovi města výpis usnesení týkající se tohoto pověření. 
 

Termín: 22.05.2018 

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

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

 

33.  Diskuse občanů města  

Občané města možnosti diskuse nevyužili. 

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

34.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert  
 

35.  Závěr - různé  

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

   
 

 

V Holešově 26.04.2018 
 
 
 
 
    Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
          starosta města  
 
 
 
       Oldřich Rektořík v. r.              MUDr. Ivan Manďák v. r. 
              ověřovatel                                      ověřovatel 
 
 

 


