ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 17.04.2019
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov
P ř ít o m n i :

I ng . F r a nt i š ek F u i t
V l a d a n D a n ě k , za s t u p i t e l
I ng . R a d ek D o l e že l , za s t u p i t e l
Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
G a b r i e l a H o l č ák o vá , za s t u p i t e l
L u d ě k H r a d i l , za s t up 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
J a k u b H ř i b , za s t u p i t e l
R o m a n H yá n e k , za st u p i t e l
B c . J ar o s l a v C h m e l a ř , za s t u p i t e l
Mg r . H e l e n a J a n d o vá , za s t u p i t e l
I ng . P a ve l K a r h a n , m ís t o s t a r o st a
Mg r . J a n K o l á č e k , 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
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 , za s t u p i t e l
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l
M i l a n R o u b a l ík , m ís t o s t ar o s t a
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 e t r Š i d l ík , 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 n a Šť a st n á , za s t u p i t e l

O m l u ve n i :

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

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:

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

O vě ř o va t e l é :

I ng . R a d ek D o l e že l , za s t u p i t e l
G a b r i e l a H o l č ák o vá , za s t u p i t e l

N á vr h o vá
k om i s e :

V l a d a n D a n ě k , za s t u p i t e l
L u d ě k H r a d i l , za s t up i t e l
I ng . J a n a Šť a st n á , za s t u p i t e l

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Mgr. Jiří Mikulenka
byl omluven ze začátku jednání. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva města
je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města.
Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit oproti pozvánce o
zprávu týkající se pověření starosty města k zastupování na valných hromadách
společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov a zařadit ji pod bod č. 52.
Vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění nebo
změnu programu. 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 Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
2. plnění usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Zpráva o činnosti orgánů města
5.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na
6. mládežnická družstva)
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
4.

Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce milion)
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční
8. dotace)
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
7.

Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na tělocvičny)
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Finanční příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti - městská
10. autobusová doprava
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
9.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky SDH
12. Holešov pro rok 2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu energií v roce
13. 2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
11.

14.

Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

15.

Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Změna rozpočtu - RO 2/2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí
17.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
16.

Smlouva o narovnání škody způsobené provozní činností a Smlouva o
18. budoucím převzetí stavebních objektů
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, o nočním klidu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí
20.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
19.

21.

Termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o.
23.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
22.

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - UNIQUE TEXTILES, s. r. o.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Územní studie veřejných prostranství - OBORA, PŘEDZÁMČÍ
25.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov,
26. Všetuly"
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov"
27.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
24.

Zpevněné parkovací plochy - LIDL
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, k. ú. Holešov
29.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov
30.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
28.

Úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Prodej části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova
32.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
31.

33.

Prodej pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

34.

Prodej části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

35.

Prodej částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

36.

Prodej části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

37.

Prodej pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Prodej části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Prodej pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov
39.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
38.

Nabytí pozemků v k. ú. Dobrotice - UZSVM
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Směna pozemků k. ú. Dobrotice
41.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Směna pozemků, k. ú. Holešov
42.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
40.

43.

Bezúplatné nabytí částí pozemků, k. ú. Dobrotice
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č.
45. 750/83, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
44.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č. 186/3 a 187/1, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí
47. je stavba - budova čp. 97 Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č.
48. 1247, a p. č. 1248 k. ú. Žopy
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
46.

49.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1933/6, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

50.

Zveřejnění záměru směny pozemků - k. ú. Količín
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

51.
52.
53.
54.
55.
.

Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na I. pol. 2019
Předkládá: Mgr. Jan Koláček
Diskuse členů zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Diskuse občanů města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Závěr - různé
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Pověření starosty města k zastupování na valných hromadách společností
VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

Hlasování
Pro: 22 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato
2.

0

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 18.02.2019, 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

3.

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

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Ing. Radek Doležel a Gabriela
Holčáková. 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: Luděk Hradil,
Ing. Jana Šťastná a Vladan Daněk. 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 o
těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání:
Město "pravidelné":
•
•
•
•
•
•
•

schůze rady města v řádných 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
pravidelné porady s vedením TH a TS a příprava valných hromad těchto
společností
koordinace správy majetku města
řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS
údržba zeleně, zámecké zahrady a veřejného prostranství a spolupráce s
TS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolní dny na stavbách - rekonstrukce - stadion Míru, MŠ Havlíčkova a
objektu na ul. Pivovarská
jednání o výstavbě Kauflandu
příprava investičních akcí města a jejich financování v rámci projektů
(projektové dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.)
projednávání změn územního plánu a příprava územních studií
pravidelná setkání s řediteli p. o. města + ředitelé škol (investice, opravy,
výročí)
schůzky s pracovníky soc. odboru MěÚ - schůzky na Zl. kraji - soc. oblast
a komunitní plánování
pravidelné schůzky s Odborem školství a kultury (Akce milion) a akcí
města a s MKS - koordinace akcí a aktivit
příprava významných akcí - Dny města, jarní a letní sezona, festival
Musica Holešov, Festival žid. kultury, akce a výročí v rámci roku
"holešovské devítky", Drásal, Regata, 100 let házené v Holešově, 40 let
CpS, 45 let 3. ZŠ, HD sbor MD (40), Sorry Klub (50), Gymnázium L. J.
(120) atd.
účasti na školských radách a akcích škol a jednání s příspěvkovými
organizacemi města
zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj.
různá další jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a
farností Holešov, osadními výbory a jejich vedením, Charitou Holešov
(charitní rada) atd.
komunikace s médii na různá témata a příprava měsíčníku Holešovsko
setkání s předsedy osadních výborů a schůze osadních výborů
pravidelná jednání s velitelem JSDH Holešov a starostou SDH Holeěov
příprava a výběrová řízení na obsazení funkcí na pracovníky městského
úřadu a ve vedení MŠ Grohova a 2. ZŠ
výroční schůze spolků města (rybáři, sokoli, zahrádkáři, Holešov a
Dobrotice, ČČK, myslivci atd.)
dokončení oprav zázemí stadionu Míru a příprava otevření (1. 5.)
jednání se zástupci společnosti LUKO - pozemky v ul. Grohova (26. 3. a 2.
4.)
jednání se zástupci společnosti LIDL - parkoviště u internátu "A" a pro VPŠ
a SPŠ MV
příprava na zastavění lokality Třešňové sady - Novosady

Další důležitá jednání města:
19. 2 - jednání s Krodos Bus a Krodos Servis - autobusové nádraží a spolupráce
19. 2. - setkání se zástupci obyvatel sídliště U Letiště - zahrádky (naproti bazénu)
19. 2. - veřejná schůze v Žopech a 21. 3. VS v Dobroticích
20. 2. - setkání s Ing. Botkem a Ing. Malým (Zlínský kraj a ŘSZK) - investice do
dopravy 2019 až 22
28. 2. - valná hromada Sdruž. cest ruchu Holešovska a Hostýnska - MěÚ Bystřice
p. H.
7. 3. - setkání s projektantem na opravu náhonu
14. 3. - jednání s Ing. Fouskovou - Industry Servis ZK, a. s.
18. - 23. 3 - Akce čisté město - město a MěÚ, spolky, TS aj.
19. 3. - veřejné projednání návrhu územních studií Obora a Předzámčí - kino Svět
21. 3. - setkání se zástupci Lesů ČR - potok Žopka
21. 3. - setkání vedené OV místních částí s vedoucí odboru MěÚ
22. 3. - oprava komunikací
20. 3. - slavnostní otevření hřiště u 1. ZŠ

21. 3. - setkání zástupců měst a obcí - koncepce cest. ruchu na Kroměřížsku
(zámek Holešov)
3. 4. - setkání členů dozorčích rad TS a TH - volba předsedů a zápisy do OR
4. a 5. 4. - školení starostů mikroregionu - Ostrožská Nová Ves
9. 4. - jednání s Povodím Moravy - obnova toku Rusavu přes Holešov
9. 4. - tisková konference - zámek - akce města, MKS, investice, památky aj.
9. 4. - prohlídka tělocvičny při 2. ZŠ - nutné opravy a rekonstrukce
17. 4. - setkání s vedením města Kroměříž a Bystřice p. H. - spolupráce, cest
ruch. apod.
Kultura, školství, sport a občanská sdružení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

13. 2. - gymnázium projekt Erasmus - Itálie
20. 2. - koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského KM
23. 2. - Rohálovská "10"
24. 2. - karneval na ledě - zámecké kluziště
2. a 3. 3. - ostatky (zahájení masopustu) - obce místní části a obce regionu
5. 3. - koncert ZUŠ k 70. výročí založení školy
10. 3. - vyvěšena Tibetská vlajka na budově MěÚ
15. 3. - připomínka 15. 3. 1939 - vestibul MěÚ
21. 3. - jednání s ředitelkami mateřských škol - prázdninový provoz
21. 3. - setkání s Parlamentem dětí a mládeže Holešov
22. 3. - Den vody - zámek - společnost VaK Kroměříž
22. 3. - Kroměříž - cestovní ruch - valná hromada sdružení CR KM
23. 3. - divadlo kino (audience V. Havla a spolku Viktorka), 22. 3. Den
bojovníků
24. 3. - koncert festivalu Musica Holešov - Ej, lásko, lásko.
26. 3. - zámek - velký sál - Den učitelů a ocenění pedagogů
28. - 31. 3. - veletrh cest. ruchu Katovice
29. 3. - Noc s Andersenem (Měst. knihovna, TyMy aj.)
2. 4. - seminář "Koncepce rozvoje cyklistiky na území ZK" pro starosty
mikroregionu + seminář Zlínského kraje "Elektromobilita v ČR" - velká
zasedací místnost městského úřadu
7. 4. - Všetulká hůlka - setkání mažoretek na zámku
9. 4. - setkání se zástupci skateboardingového sportu v Holešově skatepark
11. 4. - koncert (Musica Holešov) - Rapsodie v modrém - K. Košárek aj.
13. 4. - Den zdraví, humanitární Běh zdraví, otevření zámku pro sezónu,
Falcon Cup, závody kočárků (14. 4.) atd.

Aktuální pozvánky:
19. - 22. 4. velikonoční svátky
16. - 21. 4. Legiovlak - pojízdné interaktivní muzeum - expozice
20. 4. Otevírání nebe - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák
21. 4. velikonoční koncert HKO a Chrámového sboru (15:30 hod. farní kostel)
24. 4. Den Země - SVČ Holešov
25. 4. uvedení na trh knihy K. Juráškové (Hájkové) o muzice na hol. zámku zámek
26. 4. okresní kolo Mladý zahrádkář - vědomostní soutěž pro žáky ZŠ - zámek
26. 4. zápis do 1. Tříd ZŠ
26. 4. - 28. 4. návštěva Desiniče - Dny města Desiniče (Hr)
26. 4. připomínka 50 let od založení Sorry Klubu
27. 4. Rohálovská 50ka - 10. ročník závodu horských kol

1. 5. otevření stadionu Míru a májová veselice na koupališti (10 hod. atletické
závody. 11 hod. otevření stadionu, od 14 hod. veselice s kapelou Texas na
koupališti)
4. 5. výstup na Jehelník k uctění L. Jaroše - TJ Sokol
6. 5. připomínka osvobození města - hřbitov - Památník padlých
10. 5. "F. X. Richter GALA" - koncert k výročí F. X. Richtera (narození i úmrtí - 310
a 230 let)
12. 5. Den matek - program ZUŠ - kino
13. 5. připomínka 45. výročí otevření 3. ZŠ (koncert, vernisáž aj.) - 3. ZŠ
16. 5. Den otevřených dveří CpS
16. - 19. 5 Dny města Holešova a setkání partnerských měst
24. a 25. 5. volby do Parlamentu EU
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz
K tomuto bodu programu proběhla diskuse - na dotazy Mgr. Svatavy Ságnerové,
Ludmily Hřeben Štaudnerové a Mgr. Heleny Jandové odpověděl starosta města.
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali zprávu o činnosti orgánů města mezi
jednotlivými zastupitelstvy na vědomí.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

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

se:

0
1

26/2/ZM/2019 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
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-780/2019/ŠK/CH)
předloženého návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím
předložených návrhů.

dle
na
dle
dle

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Před projednáváním zprávy splnili Ing. Radek Doležel a Milan Roubalík ohlašovací
povinnost, že se v tomto bodu jednání dostávají do střetu zájmu.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto 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
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

7.

27/2/ZM/2019 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 2019 (tzv. Akce milion - čj.
HOL-776/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného 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. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu.
Termín: 14.06.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Před projednáváním zprávy splnili Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Svatava
Ságnerová, Mgr. Helena Jandová, Jakub Hřib, Bc Jakub Šneidr, Milan Roubalík,
Luděk Hradil, Petr Šidlík, Oldřich Rektořík, Ing. Pavel Karhan, Ing. Martin
Koplík, Ing. Radek Doležel a Mgr. Rudolf Seifert ohlašovací povinnost, že se
v tomto bodu jednání dostávají do střetu zájmu. Závěrem starosta města podpořil
návrh Ing. Radka Doležela, aby při dalším rozdělování dotací z fondů byla
vytvořena tabulka pro vyplnění střetů zájmu, která bude doložena k zápisu z
jednání.
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, podle jakého klíče byly finanční prostředky
rozdělovány a Jakub Hřib současně požadoval vyjádření, zda bylo naplněny
deklarované podmínky pro rozdělování dotací uvedené ve statutu tohoto fondu
na webových stránkách města a vyjádřil pochybnosti k současným pravidlům
rozdělování dotací. Vyjádřil se člen rady města pro neziskový sektor Bc. Jakub
Šneidr a starosta města.
Zdeněk Hlobil požadoval vyjádření, zda existuje finanční rezerva, pokud by v
průběhu roku bylo potřeba někoho mimořádně podpořit. Kladně se vyjádřil starosta
města, který zároveň podal návrh přesunout částku 9 tis. Kč z přidělené dotace
Římskokatolické farnosti spolku Rottal klub Holešov na Hubertský den, který se
uskuteční v listopadu.
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné stanovisko pro schválení přidělených
dotací.
Mgr. Svatava Ságnerová podpořila návrh svolat jednání komise se zástupci spolků,
zabývat se pravidly, případně je změnit. V této souvislosti starosta města vyzval
tajemníka městského úřadu, aby pověřil vedoucího Odboru školství, kultury a
památkové péče svolat toto jednání.
Mgr. Jan Koláček rovněž vyjádřil názor, aby podmínky, podle kterých se finanční
dotace rozdělují, byly upřesněny, aby nebyla kritéria subjektivní.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 21 Proti: 1
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

8.

28/2/ZM/2019 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 2019 (tzv.
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-777/2019/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. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu.
Termín: 14.06.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Před projednáváním zprávy splnila Mgr. Jana Slovenčíková ohlašovací povinnost,
že se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu.
Ing. Radek Doležel se negativně vyjádřil k dotaci spolku Muzica Holešov na základě
provedené kontroly vyúčtování akcí tohoto spolku v loňském roce, kdy vykazovali
značný zisk po tom, co od města obdrželi finanční dotaci. Vyjádřila se Mgr. Jana
Slovenčíková s tím, že některé akce musí Muzica Holešov předfinancovávat.
Ing. Radek Doležel podal protinávrh hlasovat o dotaci tomto spolku odděleně.
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 5 proti, 8 se zdrželo – návrh nebyl
schválen.
Jakub Hřib znovu zpochybnil kritéria, na jejichž základě jsou mimořádné finanční
dotace poskytovány. Reagoval starosta města s tím, že podpora některých aktivit
se bude do budoucna řešit z rozpočtu města, ale pro letošní rok nebylo možné z
časových důvodů takto materiál připravit.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti
Typ dokumentu: Usnesení

9.

Hlasování
Pro: 18 Proti: 2
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

2
0

29/2/ZM/2019 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 2019 (tzv. dotace na
tělocvičny - čj. HOL-779/2019/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: 31.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Před projednáváním zprávy splnili Jakub Hřib a Milan Roubalík ohlašovací
povinnost, že se v tomto bodu jednání dostávají do střetu zájmu.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení
10.

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

Zdrželo

se:

0
1

30/2/ZM/2019 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 2019 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Evě Frýbortové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Eva Frýbortová
Typ dokumentu: Usnesení

11.

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

Zdrželo

se:

0
1

31/2/ZM/2019 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: 29.05.2020
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
12.

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

Zdrželo

se:

0
1

32/2/ZM/2019 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti
Jednotky SDH Holešov pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2019 za finanční
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Marii Krajcarové
1.1. podat žádost na HZS Zlínského kraje.
Termín: 08.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Marie Krajcarová
Typ dokumentu: Usnesení

13.

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

Zdrželo

se:

0
1

33/2/ZM/2019 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu
energií v roce 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě
Holešov, IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2019 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, které má tato organizace ve výpůjčce, a ve
kterých poskytuje sociální služby.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Michaele Vaško
1.1. předložit smlouvu k podpisu.

Termín: 17.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško
Typ dokumentu: Usnesení
14.

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

Zdrželo

se:

0
0

34/2/ZM/2019 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo
1. Janu Florovi
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2018,
- "Velkou pečeť města Holešova" a
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.
2. Mgr. Karlu Košárkovi st. in memoriam
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu.
3. Bohumilu Dovrtělovi in memoriam
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. zajistit předání ocenění.
Termín: 18.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení

15.

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

Zdrželo

35/2/ZM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi

se:

0
0

1.1. zveřejnit výhled rozpočtu města na webových stránkách.
Termín: 18.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Předloženou analýzou podrobně provedl vedoucí Odboru
finančního Ing. Dušan Leško.
Ing. Radek Doležel se dotazoval místostarosty Ing. Karhana na jeho názor na
současnou zadluženost města.
Ing. Jana Šťastná vyjádřila doporučující stanovisko 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
16.

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

Zdrželo

se:

0
0

36/2/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 2/2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zapracovat rozpočtové opatření do výkazů města, zveřejnit rozpočtové
opatření na webu města.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško.
Zdeněk Hlobil požadoval doplňující informaci týkající se úspory elektrické energie.
Poskytl je Ing. Dušan Leško a Ing. Pavel Karhan. Na jeho další dotaz související
s výsadbou stromů odpověděl starosta města s tím, že se jedná o náhradní
výsadbu za stromy, které bylo nutno pokácet.
Ing. Radek Doležel požadoval informace k částkám na spolufinancování projektu
"Příběhy našich sousedů" a nákupu dálniční známky. Informace poskytl starosta
města s tím, že osobnosti do tohoto vzdělávacího projektu vybírali studenti
Gymnázia L. J. a informaci o jednotlivých osobnostech poskytne na příštím
zasedání zastupitelstva města.
Roman Hyánek požadoval doplňující informace týkající se výstavby chodníku na ul.
Krátká v souvislosti se vzrostlou alejí v této lokalitě. Informace poskytl starosta
města
Jakub Hřib se dotazoval, zda se podařilo získat dotaci na rekonstrukci tělocvičny na
2. Základní škole. Negativně odpověděl starosta města.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku finančního výboru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Zdrželo

se:

1
0

17.

37/2/ZM/2019 Prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních
akcí
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
přípravu prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí ve výši
úvěru 35 mil. Kč se splátkou jistiny do 30.09.2019.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. dojednat s Komerční bankou, a. s., podmínky prolongace úvěrové smlouvy.
Termín: 31.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško
Typ dokumentu: Usnesení

18.

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

Zdrželo

se:

0
0

38/2/ZM/2019 Smlouva o narovnání škody způsobené provozní činností a
Smlouva o budoucím převzetí stavebních objektů
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
smlouvu o narovnání škody způsobené provozní činností a smlouvu o budoucím
převzetí stavebních objektů s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390, v
souvislosti se stavbou "Dálnice D49, 4901 Hulín - Fryšták" dle přeloženého
návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Evě Frýbortové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.05.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

0
1

19.

39/2/ZM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, o nočním klidu
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
změnu obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2018, o nočním klidu, v
navrhovaném znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. předložit změnovou vyhlášku k podpisu a zveřejnit ji na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Mgr. Helena Jandová upozornila na nevhodné slovo "zpravidla", o kterou se znění
vyhlášky o nočním klidu doplňuje. Vyjádřil se starosta města a složitost celé
problematiky shrnul.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna
Pospíšilíková
Typ dokumentu: Usnesení

20.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 1
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

5
1

40/2/ZM/2019 Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí
I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, na období 01.05.2019-30.04.2023 členy a předsedy osadních výborů
místních částí dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Marii Krajcarové
1.1. písemně informovat členy a předsedy osadních výborů o jejich zvolení.
Termín: 12.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

0
0

21.

41/2/ZM/2019 Termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019 od 16 hod. takto: 23.09.,
04.11. a 17.12.2019.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. zveřejnit termíny na webových stránkách města.
Termín: 29.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil požadoval informaci týkající se navrženého
prosincového termínu zasedání.
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila názor, aby termíny zasedání zastupitelstva
byly stanoveny konstantně v určité dnu v týdnu a podala protinávrh, aby se
zasedání konala vždy v pondělí, tedy změnil se prosincový termín na 16.12.2019.
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 6 pro, 11 proti, 5 se zdrželo. Návrh nebyl
schválen.
Ing. Pavel Karhan vyjádřil názor, že termíny zasedání jsou dostatečně dopředu
sdělovány a nevidí v tom problém.
Mgr. Svatava Ságnerová podpořila názor paní Štaudnerové a podala návrh, aby se
zvýšila četnost zasedání z důvodu velkého objemu projednávaných materiálů na
jednom zasedání.
Mgr. Jan Koláček podal protinávrh doplnit termíny konání zastupitelstva města o
listopadový termín tak, aby se zastupitelstvo scházelo 4 x za půl roku, a to z důvodu
neúměrně vysokého počtu projednávaných bodů programu. O tomto návrhu bylo
hlasováno takto: 11 pro, 8 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval. Návrh nebyl schválen.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení a dal
pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

22.

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

Zdrželo

se:

2
0

42/2/ZM/2019 Nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova dle předloženého a
upraveného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. zveřejnit nový jednací řád na webových stránkách města.
Termín: 29.04.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Na jednání se dostavil Mgr. Jiří Mikulenka.

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Ing. Radek Doležel vyjádřil negativní stanovisko formulace v bodu 15 a navrhl ji
nahradit formulací "po ukončení aktuálně projednávaného bodu".
Mgr. Helena Jandová vyjádřila svůj názor, aby čas, kdy mohou občané vyjádřit své
názory, byl stanoven po 18 hod. (po ukončení aktuálně projednávaného bodu).
Ludmila Hřeben Štaudnerová se k tomuto návrhu vyjádřila negativně.
Doplňující informace požadovala přítomná občanka města paní Nevřalová.
Informace poskytl starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna
Pospíšilíková
Typ dokumentu: Usnesení
23.

Hlasování
Pro: 20 Proti: 2
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

43/2/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
pořízení změny Územního plánu Holešov na základě návrhu na pořízení změny
Územního plánu města Holešov, který podala společnost amp build, s. r. o.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 20.05.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan města s tím, že
informoval o svém návrhu přerušit projednávání následujících dvou materiálů
týkajících se žádostí o pořízení změny Územního plánu Holešov. Doporučuje
rozhodnout o těchto návrzích až v souladu s konkretizovanými požadavky města a
zařadit je až do komplexního zadání změny územního plánu.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 1
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

24.

Zdrželo

se:

0
0

44/2/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - UNIQUE TEXTILES,
s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
pořízení změny Územního plánu Holešov na základě návrhu na pořízení změny
Územního plánu města Holešov, který podala společnost UNIQUE TEXTILES,
s. r. o.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové

1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 20.05.2019
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 1
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
25.

Zdrželo

se:

0
0

45/2/ZM/2019 Územní studie veřejných prostranství - OBORA, PŘEDZÁMČÍ
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
předloženou Územní studii veřejného prostranství - Zámecká obora Holešov a
Územní studii veřejných prostranství - Předzámčí Holešov.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. územní studie zapsat do evidence územně plánovací činnosti.
Termín: 20.05.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 23 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

26.

Zdrželo

se:

0
0

46/2/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490:
Holešov, Všetuly"
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly",
bezúplatný převod pozemků p. č. 1051/3, ostatní plocha, o výměře 66 m2, p. č.
1008/5, ostatní plocha, o výměře 281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní plocha, o výměře
26 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Zlínského kraje.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn hlasovat.

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

Hlasování
Pro: 23 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

27.

47/2/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Terminál
Holešov"
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov", bezúplatné
nabytí pozemků p. č. 1329/36, ostatní plocha, o výměře 21 m2, p. č. 1329/37,
ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 1329/38, ostatní plocha, o výměře 96 m2, p. č.
1329/39, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 1329/40, ostatní plocha, o výměře
37 m2, vše k. ú. Holešov, z majetku Zlínského kraje do majetku města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

28.

Hlasování
Pro: 23 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

48/2/ZM/2019 Zpevněné parkovací plochy - LIDL
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
dohodu o právu provést stavbu - zpevněné parkovací plochy pro 32 parkovacích
míst vedle areálu internátu SPŠ MV v Holešově na pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775,
p. č. 1788, p. č. 1789 a p. č. 1796/1, vše k. ú. Holešov, dle předložené smlouvy
"Dohody o právu provést stavbu "
a
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1778/1 k. ú. Holešov a zpevněné parkovací
plochy vybudované na pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789, a
p. č. 1796/1, p.č. 1778/1 a p. č. 1715/1, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti
Lidl Česká republika, v. o. s. do vlastnictví města Holešova dle předložených smluv
- smlouvy o smlouvě budoucí darovací a darovací smlouvy.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvy k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel
Karhan a zároveň podal návrh doplnit návrh na usnesení o informaci, že s
rozšířením prodejny společnosti LIDL bude souviset bezplatné vybudování
zpevněných parkovacích ploch 32 zpevněných parkovacích míst v těsné blízkosti
internátu VPŠ a SPŠMV.
Ing. Radek Doležel upozornil, zda nebude nutno revokovat usnesení, které jsme
přijali v souvislosti s původním řešením parkovacích ploch u této prodejny v roce
2015. Prověření této problematiky přislíbil starosta města.

Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh nejprve celou situaci prověřit.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil negativní stanovisko. Reagoval starosta města s tím,
že bude vybudováno 12 nových parkovacích míst pro občany města.
Ing. Pavel Karhan konstatoval, že bude usilovat vždy o to, aby uzavření jakékoliv
smlouvy bylo pro město co nejvýhodnější a bylo přínosem.
Přítomná občanka paní Nevřalová požadovala doplňující informace. Poskytl je
starosta města a Ing. Pavel Karhan.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

29.

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

Zdrželo

se:

2
0

49/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, orná půda, o výměře 491 m2, k. ú. Holešov,
z vlastnictví Tomáše Sichálka k id. 3/4 a Jany Sichálkové k id. 1/4 do vlastnictví
města Holešova za kupní cenu 700 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař se negativně vyjádřil k přípravě projednávaného materiálu a
podal návrh, aby byly materiály vždy projednány ve všech kompetentních odborech
a komisích. Souhlasně se vyjádřil starosta města a Ing. Pavel Karhan.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

30.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 1
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

50/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú.
Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3, o výměře 4258 m2 a parc. č. 1390/8, o
výměře 194 m2, v k. ú. a obci Holešov, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví města Holešova, při zohlednění geometrického plánu č. 2226194/2017, kdy celková výměra pozemků činí 4452 m2, za cenu 500 Kč/m2, tedy
celkovou cenu ve výši 2.226.000 Kč dle rozhodnutí soudu čj. 7C90/2018-96.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zaslat podklady k uplatnění předkupního práva na SPÚ.
Termín: 31.05.2019

2. Ing. Dušanu Leškovi
2.1. předložit zastupitelstvu města návrh finančního krytí odkupu zmíněných
pozemků.
Termín: 24.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil podporující stanovisko.
Ing. Radek Doležel požadoval sdělení stanoviska rady města. Informaci poskytl
starosta města.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
31.

Hlasování
Pro: 23 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

51/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k. ú.
Holešov, z vlastnictví Milana Kulheima do vlastnictví města Holešova, za kupní
cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Z dalšího jednání se omluvil Zdeněk Hlobil.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

32.

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

Zdrželo

se:

0
2

52/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části pozemku p. č. 210/3, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 1134124/2018 36 + 8 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, Milanu Ponížilovi, za kupní cenu
300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
33.

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

Zdrželo

se:

0
1

53/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej pozemku p. č. 705/52, ostatní plocha, o výměře 122 m2, k. ú. Všetuly,
Josefu Gořalíkovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci týkající se majitele pozemku.
Poskytl ji Ing. Pavel Karhan.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

34.

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

Zdrželo

se:

0
0

54/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca
100 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, Jarmile Bardodějové za kupní cenu 200
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
2. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 87 m2,
k. ú. Tučapy u Holešova, Michaele Šichové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady
s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvy k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

0
0

35.

55/2/ZM/2019 Prodej částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej částí pozemků p. č. 1522/1, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2, a p. č.
1522/2, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, Mgr. Ing. Josefu
Pospíšilíkovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k velmi rychlému předkládání
materiálů. Tento názor podpořila Mgr. Svatava Ságnerová. Souhlasně se vyjádřil
starosta města a zároveň poskytl doplňující informace.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

36.

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

Zdrželo

se:

0
0

56/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 2307250/2018 15 m2, k. ú. Holešov, společnosti E.ON, za kupní cenu 350 Kč/m2 +
náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel
Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

37.

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

Zdrželo

se:

0
0

57/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej pozemku p. č. 2989/80, zahrada, o výměře 66 m2, k. ú. Holešov, Tereze
Zapletalové, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.

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

38.

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

Zdrželo

se:

0
0

58/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, dle GPL č.
1178-176/2018, k. ú. Tučapy u Holešova, Lence Grygarové, za kupní cenu 300
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

39.

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

Zdrželo

se:

0
0

59/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej pozemku p. č. 1925/47, ostatní plocha, o výměře 97 m2, k. ú. Holešov, Jitce
Byjové, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
40.

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

Zdrželo

se:

0
0

60/2/ZM/2019 Nabytí pozemků v k. ú. Dobrotice - UZSVM
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/13, ostatní plocha, o výměře 222 m2, k.
ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Holešova.
2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1819/15, ostatní plocha, o výměře 2 m2,
parc. č. 1819/14, ostatní plocha, o výměře 39 m2, a parc. č. 1819/2, vodní
plocha, o výměře 47 m2, vše k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit podání žádostí na UZSVM.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informaci, zda je získání pozemků
předjednáno. Kladně se vyjádřila zpracovatelka návrhu Jitka Hanslíková.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

41.

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

Zdrželo

se:

0
0

61/2/ZM/2019 Směna pozemků k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví
Ivana Adámka část pozemku parc. č. 1788/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2,
k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Ivana Adámka přejde do vlastnictví města Holešova
část pozemku p. č. 1575/3, zahrada, o výměře cca 19 + 7 m2, k. ú. Dobrotice, 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: 31.12.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 22 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
42.

0

62/2/ZM/2019 Směna pozemků, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví
společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., pozemek p. č. 2790/98,
ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemek p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře
20 m2, pozemek p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č.
2790/101, ostatní plocha, o výměře 20 m2, a pozemek p. č. 2790/102, ostatní
plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví společnosti Pospíšil - maso,
uzeniny, lahůdky, s. r. o., přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č.
2727/44, ostatní plocha, o výměře 273 m2, a pozemek p. č. 3551/3, ostatní plocha,
o výměře 148 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na
směnu pozemků hradí město Holešov.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 28.06.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

43.

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

Zdrželo

se:

0
0

63/2/ZM/2019 Bezúplatné nabytí částí pozemků, k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí pozemků, případně částí pozemků, dle gpl. č. 592-39/2018,
k. ú. Dobrotice
1. část pozemku p. č. 1581/3, zahrada, (nově 1581/4) z vlastnictví Milana
Kulheima
2. část pozemku p. č. 1582/1, zahrada, (nově 1582/2) z vlastnictví Josefa
Šimčíka a Oldřišky Šimčíkové
3. část pozemku p. č. 1593/2, zahrada, (nově 1593/3) z vlastnictví Ing. Jiřího
Kukly a Aleny Kuklové
4. část pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha, (nově 1594/3) z vlastnictví
společnosti Zlínské cihelny, s.r.o.
5. část pozemku p. č. 1600/2, zahrada, (nově 1600/3) z vlastnictví Miroslava
Lefflera a Magdy Lefflerové
6. část pozemku p. č. 1605/3, ostatní plocha, (nově 1605/4) z vlastnictví Evy
Šimčíkové
7. část pozemku p. č. 1620/1, zahrada, (nově 1620/3) z vlastnictví Josefa
Kapavíka a Dany Kapavíkové
8. část pozemku p. č. 1630, zahrada, (nově 1630/2) z vlastnictví Bronislavy
Sedláčkové

9. část pozemku p. č. 1633/3, zahrada, (nově 1633/5) z vlastnictví Ing. Lukáše
Macury
10. část pozemku p. č. 1639/1, zahrada, (nově 1639/4) z vlastnictví Adama
Vystrčila a Alžběty Vystrčilové
do vlastnictví města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvy k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informace týkající se počtu občanů, kteří
vyjádřili souhlas s bezúplatným nabytím částí pozemků. Informace poskytl starosta
města.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
44.

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

Zdrželo

se:

0
0

64/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejde do vlastnictví Petra Odložilíka, část městského pozemku p. č.
772/1, ostatní plocha, o výměře cca 9 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Petra
Odložilíka přejdou do vlastnictví města Holešova části pozemku p. č. 228,
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře cca 9 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. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Ing. Radek Doležel vyjádřil doporučující stanovisko.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

0
0

45.

65/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, a
pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
zveřejnění záměru prodeje 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, dle předloženého návrhu.
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař se dotazoval, zda se nezapomnělo na malý pozemek v ul. Za
Vodou a požadoval vyjádření Odboru ISÚ a Odboru územního plánování a
stavebního řádu. Vyjádření poskytl Ing. Stanislav Julíček a Ing. Radim Skotek.
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh na přerušení projednávání do příštího
zasedání po prověření některých skutečností.
Luděk Hradil doporučil prověření a oslovení dalších subjektů.
MVDr. Zbyněk Miklík vyjádřil negativní stanovisko k přerušení projednávání s tím,
aby byl záměr prodeje zveřejněn.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat o protinávrhu na přerušení
projednávání.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

46.

Hlasování
Pro: 21 Proti: 1
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č. 186/3 a 187/1, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. variantu A - zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 186/3, ostatní
plocha, o výměře cca 393 m2, a p. č. 187/1, ostatní plocha, o výměře cca
31 m2, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
2. variantu B - zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 186/3, ostatní
plocha, o výměře cca 243 m2, a p. č. 187/1, ostatní plocha, o výměře cca
31 m2, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan
a informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

0
0

47.

66/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1,
jehož součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého
návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Informoval zároveň o souhlasném stanovisku rady města zveřejnit záměr prodeje
za cenu 1,8 mil. Kč.
Bc. Jaroslav Chmelař z důvodu lukrativního umístění podal protinávrh na stanovení
minimální ceny 2 mil. Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 5 proti, 12 se
zdrželo. Návrh nebyl schválen
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila souhlasné stanovisko s návrhem prodejní
ceny cca 2 mil. Kč.
Ing. Radek Doležel vyjádřil kladné stanovisko pro prodej pozemku.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat o původním návrhu
usnesení.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

48.

Hlasování
Pro: 20 Proti: 2
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

67/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků případně jejich částí p. č.
1249, p. č. 1247, a p. č. 1248 k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1249, zahrada, o výměře 95 m2,
pozemku p. č. 1247, zahrada, o výměře 123 m2, a částí pozemku p. č. 1248,
zahrada, o výměře 281 m2, vše k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Zdrželo

se:

0
0

49.

68/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků - k. ú. Količín
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví Zdeňky Navrátilové, část městského pozemku p. č. 276/1,
vodní plocha, o výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, z vlastnictví Zdeňky Navrátilové,
přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 101/2, orná půda, a p. č.
100, zahrada, o celkové výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu
a bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatelka.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Zároveň informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Bc. Jaroslav Chmelař zveřejnění záměru podpořil.
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

50.

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

Zdrželo

se:

1
0

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1933/6, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1933/6, ostatní plocha, o výměře
cca 89 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30.04.2019
Úvodní slovo a návrh na usnesení přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Zároveň informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

51.

Hlasování
Pro: 1 Proti: 20
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

Zdrželo

se:

1
0

69/2/ZM/2019 Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na I. pol. 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
předložený a upravený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Holešova na I. pol. 2019.

Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. S předloženým plánem práce seznámil přítomné předseda
Kontrolního výboru Mgr. Jan Koláček.
Ludmila Hřeben Štaudnerová informovala, že plán kontrol konzultovala s
předsedou výboru a konstatovala, že obsahuje pouze nesplněná usnesení.
Starosta města se vyjádřil s tím, že předložený návrh není dostatečně upřesněn,
jak bylo požadováno. Nesouhlasně se k tomu vyjádřil Mgr. Jan Koláček.
Ing. Pavel Karhan upozornil, že plán činnosti nebyl na minulém zastupitelstvu
schválen, proto nebyla na místě také provedená kontrola na Odboru školství a
kultury. Vznesl protinávrh, aby z plánu byla vyřazena plošná kontrola v organizaci
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., a podal návrh doplnit specifikaci
kontroly nebytových prostor za roky 2014-2019 v objektu čp. 1400. Dále navrhl
provést kontrolu výběrových a poptávkových řízení v souvislosti s vybudováním
kruhové křižovatky u gymnázia. Závěrem kritizoval místo, kde pracovní tým
Kontrolního výbor jednal s tím, že jednání komisí a výborů by měla probíhat na půdě
města.
Ing. Radek Doležel se vyjádřil svůj názor, že plán činnosti by dle § 119 zákona o
obcích mělo zastupitelstvo města vzít na vědomí, případně jej konkrétními
kontrolami pověřit. K tomuto výkladu zákona o obcích se vyjádřila právnička města
Mgr. Lenka Doleželová s tím, že kontrolní plán by měl vzejít ze zastupitelstva města
dle § 118 zákona o obcích.
Jakub Hřib se negativně vyjádřil k omezování kontrolního orgánu v jeho činnosti.
MVDr. Zbyněk Miklík se také negativně vyjádřil k provedené kontrole, která nebyla
zastupitelstvem města schválena. Tento názor podpořil Mgr. Jiří Mikulenka a
upozornil, že Kontrolnímu výboru nenáleží provádět kontrolu v obchodních
organizacích města, což je úkolem dozorčí rady těchto organizací.
Mgr. Helena Jandová podpořila názor, že Kontrolní výbor neměl právo provádět
kontrolu podle plánu, který nebyl schválen zastupitelstvem města.
Starosta města podal návrh hlasovat o každém bodu předloženého plánu kontrol.
Hlasováno bylo takto:
Bod II - Kontrola usnesení Rady města Holešova za období od 01.01.2018 do
30.06.2018 - /KHK/ - 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval. Návrh byl schválen.
- Kontrola výběrových a poptávkových řízení za období od 01.06.2018 do
31.12.2018 - odbor investic /DF3/ - 18 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Návrh byl schválen.
- Kontrola platných obchodních smluv uzavřených mezi městem Holešov a
Technickými službami Holešov, s.r.o. /HZB /- 6 pro, 9 proti, 7 se zdrželo.Návrh nebyl
schválen.
Bod III - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Holešova za období od 01.07.2018
do 31.12.2018 /DFK/ - 20 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl schválen.
- Kontrola dodržování směrnice č. 6/2006 pro přijímání stížností a petic za
období roku 2018 /HZK/ - 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl schválen.
- Kontrola Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové
organizace - namátkově 3 pronájmy za období roku 2018 /KHK/ - 15 pro, 2 proti, 5
se zdrželo. Návrh byl schválen.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Jan Koláček
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Zdrželo

se:

0
0

52.

70/2/ZM/2019 Pověření starosty města k zastupování na valných hromadách
společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta k zastupování na valných hromadách
společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov po dobu volebního
období 2018-2022.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. předat starostovi města výpis usnesení týkající se tohoto pověření.
Termín: 22.05.2018
Úvodní slovo přednesl starosta města a zároveň splnil 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: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

53.

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

Zdrželo

se:

0
0

Diskuse členů zastupitelstva města
Úvodem starosta města vyzval právničku města, aby členy zastupitelstva
města seznámila s návrhem rady města, který by zefektivnil jednání zastupitelstva
města. Mgr. Lenka Doleželová seznámila se současnou právní úpravou, dle které
rozhodování o záměru obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat
nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako
výprosu a o záměru obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
spadá do nevyhrazené působnosti rady města. Pokud si zastupitelstvo města
rozhodování o schvalování záměru nevyhradí, bude o tom s účinností od svého
nejbližšího zasedání rozhodovat rada města. Zastupitelstvo města si také může
vyhradit pravomoc rozhodovat o záměru obce prodat, směnit, darovat hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby a o záměru obce smluvně zřídit právo stavby k
pozemku ve vlastnictví obce v případě, že rada města rozhodne záměr nezveřejnit
nebo zveřejnění záměru neschválí. (Netýká se to záměrů pronajmout, propachtovat
nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako
výpros. Uzavírání takovýchto smluv spadá do působnosti rady a ta vždy o těchto
záměrech rozhodovala).
Ing. Radek Doležel vyjádřil kladné stanovisko s tím, že by v takovém případě
členové zastupitelstva měli mít přehled, jaké byly záměry od minulého
zastupitelstva zveřejněny s tím, že zveřejnění záměru k ničemu nezavazuje, ovšem
problematické je to u stanovení minimální ceny. Souhlasně se vyjádřil starosta
města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila nesouhlasné stanovisko. Tento návrh
podpořil Bc. Jaroslav Chmelař s tím, že by se měla raději zvýšit četnost
zasedání zastupitelstva města.
Tajemník městského úřadu Ing. František Fuit upozornil, že by zastupitelstvo města
mělo mít přijato usnesení o tom, že si vyhrazuje pravomoc rozhodovat
o zmiňovaných záměrech obce.

Mgr. Helena Jandová podal návrh připravit tento materiál na příští zasedání a tuto
pravomoc zastupitelstva města si vyhradit. Souhlasně se vyjádřila Mgr. Svatava
Ságnerová.
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil s tím, že záměrem návrhu rady města bylo informovat
o možnosti, jak některé jednoduché záležitosti zrychlit a zjednodušit vůči občanům.
Jakub Hřib se vyjádřil pro vyhrazení pravomoci zastupitelstva i nadále rozhodovat
o záměrech obce. Tento návrh podpořil Bc. Jaroslav Chmelař.
Závěrem bylo dohodnuto, že tento materiál bude připraven na příští zasedání
zastupitelstva města.
Ing. Radek Doležel požadoval předložení kompletní zprávy o průběhu výběrového
řízení na funkci ředitele Městského kulturního střediska. Kladně se vyjádřil starosta
města. Dále požadoval předložení plánu rozvoje města na volební období - koaliční
smlouvy a dotazoval se, zda nájemci sportovišť města kontrolují, zda jsou jednotlivá
sportovní zařízení zapsána do rejstříku Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Závěrem požadoval vysvětlení nefunkčnosti nákladního výtahu na
zámku. Reagoval Ing. Stanislav Julíček a starosta města, který přislíbil prověření
této problematiky a poskytnutí informací.
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila, aby byly uklízeny věnce a kytice kladené
k pomníku v Masarykově parku. Odpověděl jednatel společnosti Technické služby
Holešov, s. r. o., že jsou již uklizeny.
Mgr. Svatava Ságnerová se dotazoval, zda je již rozhodnuto o zřízení Výboru
strategického rozvoje. Odpověděl starosta města s tím, že zatím nebyl důvod, aby
tento výbor vznikl, jelikož strategický plán je vypracován a nebyl vznesen ze strany
zastupitelstva města požadavek na zřízení Výboru strategického rozvoje. Toto
zdůvodnění podpořil místostarosta Ing. Pavel Karhan. Závěrem se dotazovala, zda
je zveřejněno programové prohlášení rady města. Reagoval starosta města s tím,
že zatím zveřejněno není.
Mgr. Jan Koláček a Ing. Radek Doležel se dotazovali na trestní stíhání, která jsou
zmíněna v úvodníku Holešovska. Reagoval starosta města.
54.

Diskuse občanů města
Občané města možnost diskuse nevyužili.

55.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předseda návrhové komise Luděk Hradil ověřil zapisovatelkou předložený souhrn
přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové zastupitelstva města k němu
neměli žádné připomínky.

56.

Závěr - různé
Ve 22 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova
a poděkoval všem přítomným za účast.

V Holešově 29.04.2019
Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města
Ing. Radek Doležel v. r.
ověřovatel

Gabriela Holčáková v. r.
ověřovatelka

