
Z Á P I S   

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 04.11.2019 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l ka 
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka 
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l ka 
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka 

Omluveni :  Gabr ie la Holčáková, zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l ka 
Roman Hyánek,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. 
Rudolf Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, 
že je přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Z jednání byly 



omluveny Gabriela Holčáková a Mgr. Svatava Ságnerová. Ing. Pavel Karhan byl 
omluven ze začátku jednání. Starosta města 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 další doplnění nebo změnu 
programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva 
města o programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání:  

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

5. 
Zpráva o činnosti orgánů města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

6. 
Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Navýšení příspěvku na provoz - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Změna rozpočtu - RO 5/2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Smlouva s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

11. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

12. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

13. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

14. 
Směna pozemků Grohova 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Směna pozemků Novosady 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

16. 
Úplatné nabytí pozemku p.č. 1819/13, k.ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Prodej části pozemku p. č. 750/57 a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



18. 
Prodej městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 
Předkládá: Milan Roubalík 

20. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

21. 

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně 
projednávaného bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut 
k diskusi mimo schválené body programu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

22. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

23. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

  
  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Petr Šidlík a Bc. Jaroslav 
Chmelař. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Ludmila 
Hřeben Štaudnerová, MVDr. Zbyněk Miklík a Roman Hyánek. Jelikož nebyly jiné 
návrhy, dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

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

Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
23.09.2019, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města k zápisu z tohoto zasedání neměli žádné připomínky a plnění 
jeho usnesení vzali na vědomí. 



 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

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

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Na jednání se dostavil Ing. Pavel Karhan. 
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města 
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání: 
Rámcový přehled činnosti orgánů města od posledního řádného zasedání 
Zastupitelstva města Holešova konaného 23.09.2019 (do 04.11.2019) 
 
Město "pravidelné": 

• schůze rady města v řádných či mimořádných termínech 
• jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, 

plesového výboru, web komise apod. 
• pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 

Policií ČR a městským architektem Ing. arch. J. Mrázkem 
• pravidelné porady s vedením TH a TS 
• koordinace správy majetku města - zahrada, hřiště, zeleň, parky, veř. 

prostranství aj. 
• řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS (zeleň a údržba 

města) 
• kontrolní dny - tělocvična 2. ZŠ, hřiště Žopy, šatny Tatran a 3. ZŠ (učebna 

fyziky) 
• příprava investice na nám sv. Anny a masných krámů (podzemní 

kontejnery, sítě, zádlažba aj.) 
• příprava nových a nutných investičních akcí města a jejich financování 

v rámci projektů (dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.) - 
bazén, kino, hasič. dům, komunikace, objekty města, CpS atd. 

• projednávání rozpočtů města a jeho úprav příspěvkových organizací 
• územní plán - projednávání změn a hledání optimálního a nového řešení 

některých území 
• pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace aktivit 

a restaurace v zámku, rozpočty. 
• příprava aktuálních významných akcí - Den české státnosti, sv. Martin, 

Den válečných veteránů, sv. Hubert, výročí Gymnázia L. Jaroše (120 let), 
připomínky 17. listopadu a adventního a vánočního období + příprava akcí 
roku 2020 - výročí sv. J. Sarkandera aj. 

• účasti na školských radách a jednání s příspěvkovými organizacemi města 
• zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
• jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a farností 

Holešov 
• komunikace s médii a příprava měsíčníku Holešovsko 
• jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov 
• příprava a schůzky ke generelu dopravy a zeleně, protierozním opatření 

(Tučapy) a protipovodňovým opatřením (Količín) apod. 
• jednání na Krajském úřadu Zl. kraje - doprava, investice, kultura, sociální 

oblast, komunitní plán kraje aj. 
• příprava pravidel pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb, 

podpor a naplňování komunitního plánu města a senior taxy 
  



Další důležitá jednání města: 
26.09. - setkání historických sídel Čech a Moravy, krajská sekce - Vizovice 
27.09. - Den Povážské Bystrice v Holešově - náměstí 
04.10. - řešení parkoviště u plaveckého bazénu - jednání s vedením MGM 
10.10. - setkání starostů obcí ZK - MDK Elektra Luhačovice 
14.10. - prohlídka zámku - technické nedostatky 
14.10. a 30.10. - setkání s p. J. Kaňou - areál Pivovaru, chodníky v okolí. 
Pozemky u "obchvatu" aj. 
16.10. - setkání se starostou a zástupci města Kuřim - autobus. nádraží 
18.10. - Sdružení cest. ruchu Holešovsko-Hostýnsko - výbor 
22.10. - setkání s vedením společnosti VaK Kroměříž - investice v letech 
2020 až 2022 
22.10. - jednání s ředitelem VPŠ a SPŠMV plk. Ing. Dvořákem + jednání 
se společností VAK Kroměříž 
23.10. - Tým pro dohodu Zl. kraje (sociální služby) 
23.10. - pracovní jednání zastupitelstva města (územ. plán a investice) 
25.10. - investice v dopravě a doprava přes prům. zónu - jednání se 
společností Industry Servis ZK, a. s., a Krajským úřadem Zl. kraje 
25.10. - problematika a funkčnost el. vybavení zámku (MKS a 
dodavatelská firma) 
29.10. - podepsání smlouvy s majitelem o koupi domu vedle MěÚ (čp. 631) 
29.10. - jednání s Mor. rybářským svazem Holešov - náhon a rybníky 
31.10. - valná hromada společnosti Mopas 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
24.09. - J. Vaclachová - příprava "Zlatého oříšku ZK" 
26.09. - jednání se zlínskými filmaři - natáčení nového filmu v Holešově 
(proběhlo v Holešově i na MěÚ 26. až 28. 10.) 
26.09. - výstava a uvedení knihy na trh "Holešovské 9" - zámek 
27.09. - Sportovní den škol o pohár města (školy a stadion - vyhodnocení 
01.10.) 
27.09. - připomínka svátku sv. Václava - koncert, mše sv. a setkání 
zastupitelů mikroregionu 
29.09. - vystoupení mažoretek Holešov před Mistrovství Evropy (hala při 1. 
ZŠ), mistrovství proběhlo v Itálii a mažoretky Lentilky jsou mistryně Evropy 
(11.-13.10.) 
30.09. - Charitní rada 
04. - 06.10. - výstava zahrádkářů Holešova Dobrotic - areál Plačkov 
05. a 06.10. - Dny Všetul (SVČ TyMy) a Všetulské hody (Všetuláci sobě) - 
program a mše sv. 
06.10. - koncert pěveckého sboru z rakouského města Gratz 
08.10. - Den sokolstva a vzpomínka u Lípy sokolů a výstava ke 100. výročí 
založení Junáka Holešov (zámek) 
11.10. - pohřeb prof. Jaromíra Gogely 
12. a 13.10. - výstava domácího zvířectva - areál Plačkov (chovatelé) 
12.10. - výroční koncert Holešovského dětského sboru Moravské děti (45 
let) a pražského sboru Radost 
13.10. - Soutěž Zlatý oříšek Zl. kraje - zámek (pořádalo SVČ TyMy 
Holešov) 
15.10. - Výstava středních škol a pracovních příležitostí - zámek 
18.10. - Klub výsadkových veteránů - tradiční výsadkové vinobraní + 
setkání a ocenění mažoretek Lentilky (mistryň Evropy) 
20.10. - výroční pořad k narozeninám Hany Hegerové - zámek 
23.10. - Den otevřených dveří 1. ZŠ 



25.10. - vysazení Lípy svobody ve Všetulích v parku a připomínka st. 
svátku 
26.10. - ukončení zámecké sezony (MKS - zámek) a poslední vyjížďka 
28.10. - pietní akt u pomníku T. G. Masarykova (Masarykův park) - Den 
vzniku samostatného československého státu a slavnostní koncert 
Filharmonie B. Martinů 
28.10. - připomínka státního svátku Dne čs. státnosti a koncert k st. svátku 
(zámek - Zl. filharmonie a M. Cukrová) 
31.10. - kulatý stůl - Parlament dětí a mládeže 
31.10. - vzpomínkový večer k 15. výročí společnosti Castellum 
01.11. - beseda se studenty gymnázia (17. listopad) 
02.11. - konference o památkách "Od hradu k hradu" - hrad Kurovice 
02.11. - vítání občánků a setkání se seniory v Tučapech 
03.11. - Hubertský den a setkání myslivců mikroregionu 
  
Významné dny: 
11.11. Mezinárodní den válečných veteránů 
17.11. Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva 
10.12. Den lidských práv 
  
Další pozvánky na akce:  

06.11. Hledám milence, zn. spěchá! - komedie kino Svět 
07.11. Výroční schůze a slavnostní setkání k 60. výročí založení Vlastivědného 
kroužku 
11.11. Den veteránů válek u 1. ZŠ v 11 hod. a Svatomartinské oslavy 
s ochutnáním svatomartinských vín (od 16 hod. kaple sv. Martina a náměstí) 
15.-16. 11. Oslavy 120 let Gymnázia v Holešově - Den otevřených dveří, 
vzpomínkový akt na prof. Lad. Jaroše, divadelní představení a koncert 
17.11. Den boje za svobodu a demokracii - náměstí a Holajka (od 16 hod.) 
19.11. koncert festivalu Musica Holešov - talenti Zlínského kraje 
22.11. Oslavy a připomínka 110 let jednoty Orel (zámek a kostel) 
23.11. Bluesový podzimek 
24.11. Holešovský blešák - zámek 
27.-28.11. Vánoce na Hané a Valašsku - SVČ Holešov 
28.11. Setkání s podnikateli - zámek 
30.11. Výstava betlémů - zámek 
30.11. Adventní trhy s programem a rozsvěcení vánočního stromu města, žehnání 
adventních věnců a koncert - náměstí, kostel 
30.11. Koncert Lenky Dusilové 
01.12. Koncert festival Musica Holešov - Štefan Margita 
01.12. Mikulášská jízda městem - SDH Holešov 
06.12. Adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ Holešov - farní kostel 
07.12. Setkání u vánočního stromu - náves Tučapy a Žopy? 
07.12. Putování za Mikulášem - zámecká zahrada - pořádá SVČ Holešov 
08.12. Mikuláš pro děti ve farním kostele 
10.12. Koncert Holeš. dětského sboru s Vladimírem Hronem 
10.12. Vánoční pohlazení - vystoupení kroužku - SVČ Holešov 
11.12. Česko zpívá koledy - nám. Dr. E. Beneše - celostátní akce 
13.12. Setkání u vánočního stromu - náves Dobrotice 
 
   
  

http://www.kalendar-online.cz/11-11-2019
http://www.kalendar-online.cz/17-11-2019


 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 160/5/ZM/2019 Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova" 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit statut k podpisu. 

Termín: 04.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města s tím, že se týká o doplnění fondu ve vztahu k dotacím 
v sociální oblasti. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru školství a 
kultury Mgr. Petr Chvátal. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se 
financování sociálních služeb. Poskytl je starosta města a přítomná vedoucí 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 161/5/ZM/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ pro Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
Programu regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 04.11.2019 

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

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci týkající se nízké finanční 
spoluúčasti vlastníka budovy. Informaci poskytl starosta města. 



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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Karel Bartošek 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

8. 162/5/ZM/2019 Navýšení příspěvku na provoz - Městské kulturní středisko 
Holešov, p. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p. o., navýšení 
příspěvku na provoz o 1.600.000 Kč.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitele příspěvkové organizace o rozhodnutí zastupitelstva 
města. 

Termín: 15.11.2019 

 
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. Radek Doležel negativně zhodnotil poskytnuté informace včetně absence 
dostatečného zdůvodnění navýšení značně vysokého finančního příspěvku. 
Doplňující informace poskytl starosta města. Pověřil tajemníka městského úřadu, 
aby zajistil, na návrh Zdeňka Hlobila, do týdne poskytnout členům 
zastupitelstva města kompletní přílohy k tomuto materiálu týkající se rozpisu 
nákladů, a to včetně porovnání let 2017-2019. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová tento názor podpořila a negativně se vyjádřila k 
navýšení příspěvku. Reagoval starosta města, že pokud by byl rozpočet 
příspěvkové organizace nějaký čas nevyrovnaný, byl by to problém a organizace 
by musela být zrušena. Doplňující informace poskytl Ing. Pavel Karhan a podpořil 
schválení navýšení příspěvku s tím, že se nastartuje od nového roku ekonomika  
příspěvkové organizace s novým ředitelem. 
Ing. Radek Doležel podal protinávrh přerušit projednávání tohoto materiálu do doby 
získání podrobných informací. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 8 pro, 10 
proti, 3 se zdrželi. Návrh nebyl schválen.  
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 163/5/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 5/2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření do výkazů města a zveřejnit na webu města. 

Termín: 29.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením přítomné provedl 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Předsedkyně Finančního výboru Ing. Jana Šťastná informovala, že vzhledem k 
tomu, že nadpoloviční většina všech jeho členů nevyjádřila souhlas z důvodu 
nedostatečného písemného podkladu, platné usnesení výboru k rozpočtovému 
opatření nevzniklo. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že je nutno, aby materiály, zejména týkající se 
finančních záležitostí, byly řádně připraveny. Ing. Martin Koplík tento názor podpořil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

Hlasování  
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 164/5/ZM/2019 Smlouva s omezujícími podmínkami č. 
UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM pro bezúplatný 
převod pozemků p. č. 1819/2 a p. č. 1819/14, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 
 
 
 
 
 

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

 



11. 165/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
3701/32, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha, 
o výměře 38 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 29.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace vzhledem 
k nedoporučujícímu stanovisku Odboru ISÚ týkajícímu se vyřešení problematiky 
dešťových vod soukromých domů na náměstí Dr. E. Beneše. Informace poskytl 
starosta města a vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav Julíček.  
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil názor komise výstavby, aby byli osloveni majitelé 
okolních pozemků v této lokalitě, postupně byly vyřešeny majetkové vztahy                 
a vyjádřil kladné stanovisko k zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku. 
Zdeněk Hlobil podal návrh, aby v kupní smlouvě byla uvedena klausule o věcném 
břemenu. 
Luděk Hradil požadoval informaci týkající se označení náhonu v katastrální mapě. 
Informaci poskytla zpracovatelka návrhu Jitka Hanslíková. 
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil názor, že je nereálné uvažovat o využití náhonu 
v případě povodně apod. a návrh zveřejnění záměru prodeje podpořil. Reagoval 
starosta města a Ing. Stanislav Julíček. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že z důvodu zkušeností za poslední desítky let 
není nutné situaci ohledně vylití náhonu dramatizovat. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 166/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9,      
k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 
48 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 29.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

13. 167/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4,   
k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a 
nádvoří (na pozemku stojí stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 29.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a navrhl prodejní cenu 350 Kč/m2. 
Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil pro stanovení částky 500 Kč/m

2, kterou žadatelé 
sami původně navrhli. Vyjádřil se starosta města, že se jedná již o druhou žádost. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci, zda byly stavby 
v této lokalitě úředně povoleny. Informaci poskytl starosta města s tím, že záměrem 
je narovnání majetkoprávních vztahů. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 

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

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

 

14. 168/5/ZM/2019 Směna pozemků Grohova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o 
výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této společnosti přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 
70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 500 
Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

15. 169/5/ZM/2019 Směna pozemků Novosady  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
manželů Ladislava a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 3703/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a část pozemku p. č. 907/8, 
zahrada, o výměře cca 30 m2 a ze spoluvlastnictví manželů Ladislava a Jany 
Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 906/5, 
zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

16. 170/5/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výši kupní ceny úplatného převodu pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města, a to 120.000 Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat UZSVM o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 29.11.2019 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. Starosta města se vyjádřil pro schválení 
úplatného nabytí. 

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

 

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

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

 

17. 171/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 750/57 a pozemku p. č. 750/83, k. ú. 
Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha, o výměře cca 175 m2 a pozemku 
p. č. 750/83, ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Všetuly, Františku Janalíkovi 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
Pozemek bude, v případě prodeje, zatížen věcným břemenem dle záměru prodeje 
ev. č. 405/2019. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 

Bc. Jaroslav Chmelař upozornil, že na žádosti o koupi pozemku žadatel vyjadřuje 
nesouhlas s věcným břemenem ze strany města. Ing. Pavel Karhan reagoval s tím, 
že na tomto požadavku by město mělo trvat a záleží, zda kupující následně smlouvu 
včetně věcného břemene podepíše. 

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

 

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

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

 

18. 172/5/ZM/2019 Prodej městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40, k. ú. 
Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha, o výměře 71 m2 a p. č. 
724/40, orná půda, o výměře 11 m2, vše k. ú. Všetuly, Jaroslavu Markovi, za kupní 
cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.01.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Jitka Hanslíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 173/5/ZM/2019 Přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
(mimořádné finanční dotace)  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 
50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. 
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a znění veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 29.11.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informaci týkající se zdůvodnění 
navýšení žádosti o dotaci dětského sboru Moravské děti a s tím, že dle jejího názoru 
je částka velmi vysoká. Předsedkyně tohoto spolku Mgr. Jana Slovenčíková 
objasnila důvod navýšení žádosti o dotaci na zakoupení klavíru pro tento pěvecký 
sbor. Schválení žádosti podpořil starosta města. 
Ing. Radek Doležel upozornil, že Mgr. Jana Slovenčíková se jako předsedkyně  
spolku při projednávání tohoto bodu programu dostává do střetu zájmu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

Předkladatel: Milan Roubalík 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Luděk Hradil se vrátil k diskuzi o prodeji pozemků města s tím, že by měly být tyto 
ceny do budoucna navýšeny v souladu s ekonomickým chováním k majetku města. 
Kladně se vyjádřil starosta města. 



Ing. Radek Doležel se dotazoval na stav realizace výstavby vodovodu v Količíně. 
Informace poskytl vedoucí Odboru ISÚ. Dále požadoval informace týkající se 
pokračování jednání se společností Fuertes Development v souvislosti s 
odstoupením Kauflandu od výstavby supermarketu v lokalitě za Albertem a 
upozornil na právo, v souvislosti s nabytím právní moci stavebního povolení, 
vymáhat dotaci od společnosti Kaufland a Fuertes Development. Kladně se vyjádřil 
starosta města, že město tuto částku bude vymáhat a připravuje se písemný 
dokument. Závěrem navrhl, aby byly otevřeny plánovací kalendáře kulturních 
akcí městského kulturního střediska již na rok 2021. Kladně se vyjádřil starosta 
města a přítomný ředitel příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Holešov. 
Mgr. Helena Jandová se dotazovala, kdy bude otevřen pro veřejnost stadion Míru. 
Informaci poskytl starosta města s tím, že stadion již pro veřejnost funguje. 
Starosta města poskytl požadovanou informaci týkající se návrhu TJ Sokol darovat 
městu pozemek vedle Sokolovny s tím, že realizace návrhu je v současné době ve 
formě přípravy. Dále přítomné seznámil s žádostí občana Mgr. Ondřeje Machálka 
na odejmutí čestného občanství města Holešova Klementu Gottwaldovi, které mu 
bylo uděleno 19. listopadu 1948, s tím, že obdrželi před zahájením zasedání 
stanovisko Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy a dozoru k této záležitosti. 
Dále seznámil přítomné s rozhodnutím členů zastupitelstev jiných měst o odejmutí 
čestného občanství K. Gottwaldovi a s listinou, kterou mu bylo čestné občanství 
uděleno. Důrazně tuto žádost podpořil Ing. Pavel Karhan a podpořil ji také starosta 
města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil k tomuto rozhodnutí principiální pochybnost. 
Negativně se vyjádřil Zdeněk Hlobil a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
Ing. Martin Koplík se dotazoval, zda existuje seznam čestných osobností 
našeho města. Kladně se vyjádřil starosta města s tím, že zároveň přislíbil jeho 
poskytnutí členům zastupitelstva města. 
MVDr. Zbyněk Miklík, Mgr. Helena Jandová, Roman Hyánek a Ing. Martin Koplík 
podpořili návrh na odejmutí tohoto čestného občanství, a tak narovnat toto 
historické rozhodnutí. 
Jakub Hřib se dotazoval, kdo z členů zastupitelstva města do okamžiku, než pan 
starosta citoval dopis pana Machálka, o tomto čestném občanství věděl a dle jeho 
názoru tento zápis v Pamětní knize není ani veřejnosti dostupný. Starosta města 
reagoval s tím, že zápis v Pamětní knize je umístěn v archivech a je dostupný. 
Po ukončení diskuse starosta města vyzval členy zastupitelstva k hlasování, zda 
jsou pro o tomto podnětu Mgr. Ondřeje Machálka hlasovat. Hlasování proběhlo 
takto: 13 pro, 6 proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval. Následně přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.  

  

21. 174/5/ZM/2019 Materiál na stůl  
I. Zastupitelstvo města Holešova odejmulo 
  
čestné občanství města Holešova Klementu Gottwaldovi, které mu bylo uděleno 
19. listopadu 1948.  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 2 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 5 
Usnesení: Přijato 
 

 

 
 



22.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

Předsedkyně návrhové komise Ludmila Hřeben Štaudnerová ověřila 
zapisovatelkou předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. 
Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

  

23. Diskuse občanů města 
 
Občané města možnosti diskuse nevyužili. 

24.  Závěr - různé  

V 18:30 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

 
V Holešově 11.11.2019 
 
 
 
 
  
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
           
               Petr Šidlík v. r.                    Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 

                  ověřovatel                      ověřovatel 

 

 

 


