
Z Á P I S   

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 24.06.2019 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka 
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l ka 
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  
MVD r .  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te lka 
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l ka 
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Ing. Jana Šťastná, zastupi te lka 

Omluveni :  Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka 

Návrhová 
komise:  

Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka 
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te lka 

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1.  Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova  

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



přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Martin Koplík, 
Jakub Hřib a Bc. Jakub Šneidr byli z účasti na zasedání omluveni. 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 fixace sazby úroků u úvěrových 
smluv s ČS a ČSOB z roku 2013, zařadit ji pod bod č. 7 a vyzval členy zastupitelstva 
města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu programu. Žádné 
jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn o programu 5. zasedání Zastupitelstva 
města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

3. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

6. 
Změna rozpočtu - RO 3/2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Fixace sazby úroků u úvěrových smluv s ČS a ČSOB z roku 2013 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě s KB o úvěru ze dne 25.06.2018 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Žádost o náhradu škody 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání obecně závazné 
vyhlášky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod 
Hostýnem za rok 2018 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2018 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

15. 
Odměny předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

16. 
Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka 
silnice II/438 - ul. Tovární" 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



17. 
Úplatné nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 906/5 a p. č. 906/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - ETMONTA, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lenka Kubáčková 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M. Fuksa 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Petr Nohýl 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z. Sikorová, V. 
Matyášová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3650, k. ú. 
Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

27. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1403/2, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

28. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

29. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

30. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

31. 
Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

32. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1916/7, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

33. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

34. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

35. 
Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Všetuly (Dukelská) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

36. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

37. 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



38. 
Prodej pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č. 1247 a p. č. 1248 k. ú. 
Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

39. 
Prodej městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova 
čp. 97 Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

40. 
Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

41. 
Směna pozemků - k. ú. Količín 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

42. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

43. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

44. 

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 

45. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

46. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

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

Se zprávou o plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
konaného 17.04.2019, 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: Ing. František Fuit 

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

 

3.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Zdeněk Hlobil a Ing. Jana 
Šťastná. 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 

 



4.  Volba návrhové komise  

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Svatava 
Ságnerová, Mgr. Helena Jandová a Ing. Radek Doležel. 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 

 

5.  Zpráva o činnosti orgánů města  

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města 
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání: 

Město „pravidelné“: 
 
- schůze rady města v řádných termínech  
- 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  
- 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 stadionu Míru a opravě MŠ Sluníčko (Havlíčkova ul.) 
- příprava investice na nám sv. Anny 
- projednávání rozpočtu + územní plán  
- příprava investičních akcí města a jejich financování v rámci projektů 

(projektové dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.)  
- pravidelné schůzky s Odborem školství a kultury a MKS – koordinace akcí a 

aktivit  
- jednání ohledně obsazení restaurace v zámku a její budoucnost 
- schůzky s novým ředitelem MKS (Mgr. Aleš Vrtal) – nástup 08.07.2019 
- příprava významných akcí - letní sezóna: 100 let házené, Regata, Drásal, 

Židovský festival, Letní škola barok. hudby, Dožínky atd. 
- 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 JSDH a SDH Holešov  
- jednání se zástupcem společnosti LUKO – pozemky v ul. Grohova  
- rozloučení se žáky 9. tříd ZŠ 
- setkání s vedením 2. ZŠ – oprava tělocvičny a řešení dopravy ve Smet. 

sadech 
- řešení zeleně a údržby ve městě 

 
Další důležitá jednání města: 
23.04. - jednání s Jiřím Kaňou 
24.04. - Fuertes, Kaufland - podpis dohody atd. 
25.04. - setkání se starosty a projektantem – cyklostezky (Martinice) 
25.04. - schůzka se zástupci společnosti MGM (parkoviště), další 13.06. 
07.05. - jednání s provozovatelem ubytovny v Tovární ulici a prohlídka objektu 



13.05. - zasedání valné hromady společností Tepelné hospodářství Holešov a 
Technické služby Holešov + jednání rady města 
15.05. - europoslanec Telička v kině Svět + senátoři v SPZ 
16.05. - jednání na vedení ČD (Olomouc) a účast na Stavbě roku 2018 (Uher. 
Brod) - město a fa Strabag oceněno za stavbu terminálu 
20.05. - setkání s obyvateli ul. Družby a s vedením 3. ZŠ – jednosměrka 
21.05. - územní studie 
24. a 25.05. - volby do Evropského parlamentu 
29.05. - jednání s vedením ŘSZK – komunikace 
30.05. - jednání s ředitelem VaK Kroměříž (Ing. Lejsal) 
05.06. - setkání sdruž. cest. ruchu Holešovsko - Hostýnsko 
10.06. - valná hromada SPZ 
11.06. - valná hromada VAK Kroměříž 
13.06. - setkání měst střední Moravy k cestovnímu ruchu – zámek Kroměříž 
14. – 16.06. - Dny města Turčianské Teplice + Pov. Bystrica (setkání s vedením 
měst a představiteli organizací města a spolků) 
17.06. - projednávání problematiky dopravy v Holešově 
18.06. - tisková konference města 
19.06. - setkání mikroregionu – Pravčice 
20.06. - setkání s vedením olomouckého ředitelství SŽDC – oprava nádraží 
22.06. - oslavy 750 let založení obce Dobrotice 
 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
23.04. - tisková konference agentury Velryba 
24.04. – výběrové řízení - ředitelka 2. ZŠ 
25.04. - OV Dobrotice a uvedení na trh knihy K. Juráškové „Opera na hol. zámku“ 
26.04. - zápis do 1. tříd základních škol 
26. až 28.04. - návštěva družebního města v Chorvatsku – Dny města Desiniče 
26.04. - oslava 50 let o vzniku Sorry klubu 
27.04. - Rohálovská 10 
01.05. - slavnostní otevření městského stadionu Míru 
02.05. - zasedání mikroregionu 
03.05. - připomínka osvobození v Količíně 
04.05. - setkání Sokolů na Tesáku a pochod na Kelč. Javorník (L. Jaroš) 
06.05. - kladení věnců k Pomníku padlých (konec 2. světové války a osvobození 
města) 
09.05. - Den Evropy (SVČ TyMy) 
10.05. - Koncert „Richter Gala“ – R. Válek 
12.05. - Den matek- koncert v kině a ve SVČ 
13. až 17.05. - oslavy 45. výročí 3. ZŠ (koncerty, divadlo, setkání) 
15.05. - setkání europoslanců v kině 
16.05. - předávání grantů (Akce milion) na zámku 
17. - 19.05. - Dny města Holešova a setkání zástupců partnerských měst (ocenění 
osobností, koncert, otevřený úřad, jarmak atd.) 
18.05.  - Pouť smíření na sv. Hostýn, hasičské závody v Dobroticích 
22.05. - výběrové řízení – ředitel/ředitelka MKS - otevírání obálek 
19.05. - Dobrotice SDH - soutěž v požárním útoku 
25.05. - vítání občánků v Žopech a 23.06. v Količíně  
29.05. - vyřazení studentů V a S pol. školy MV a Gymnázia L. J. Holešov 
01.06. - koncert pro Holešov (zámek) a hasičská soutěž – SDH Tučapy 
02.06. - dětský den v zámku (SVČ) 
04.06. - jednání předsedů mikroregionů - výběrové řízení na autodopravce 
05.06. - jednání s novým ředitelem MKS Mgr. Vrtalem 
06.06. - Kurovice - mikroregion – radary 



06.06. - vyhodnocení projektu Post Bellum – Bystřice p. H. 
09.06. - hasičské závody dětí – SDH Holešov 
11.06. - koncert v synagoze 
21. a 22.06. - Holešovská Regata 
 
Aktuální pozvánky: 
27. 6. Letní iluze XIV. – tradiční výstava holešovských výtvarníků – zámek 
29. 6. ČS Bikemaraton Drásal – závod horských kol - trasy od 176 až po 16 km, 
pořádá Drásal Holešov ve spolupráci s městem – start v Holešově 
2. 7. Setkání muzikantů Rymice 2017 – 13. ročník - obec Rymice 
13. 7. Setkání veteránů a historické hasičské techniky – SDH Němčice - 
zámecká zahrada  
21. 7. Výročí posvěcení holešovských kostelů  
23. až 27. 7. Festival židovské kultury – přednášky, filmy, koncerty – synagoga, 
zámek 
27. 7. HolešovMAN – triatlon – koupaliště a okolí města 
29.7. Velké Händelovo oratorium - zámecké nádvoří 
3. 8. Veteráni 
2. 8. až 10. 8. Letní škola barokní hudby – zámek, kostely 
10. a 11. 8. Čmelák model show – setkání modelářů – průmyslová zóna 
10. až 14. 8. Kinematograf Bratří Čadíků – zámecká zahrada 
31. 8. Rozloučení s prázdninami – zámecká zahrada a region 
1. 9. Dožínky – krojovaný průvod, slavnostní mše svatá - zámek 
7. 9. Parkurové závody o pohár města Holešova – zahrada  
14. 9. Holešovský blešák – zámek 
13. až 15. 9. Dny evropského dědictví – otevření památek 
14. 9. Holešovská padesátka - Rusavskými kotáry na kole i pěšky – start 
Holešov 
polovina září podzimní řada koncertů festivalu Musica Holešov – 10. ročník – 
zámek 
 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se jednání 
valné hromady společnosti VAK Kroměříž, a. s. Informace poskytl starosta města a 
místostarosta Ing. Pavel Karhan. 

K problematice problémů s úklidem města, jednání se zástupcem společnosti 
LUKO a k řešení dopravní problematiky ve Smetanových sadech požadovala 
informace Mgr. Helena Jandová. Informace poskytli starosta města a místostarosta 
Ing. Pavel Karhan.  

Mgr. Svatava Ságnerová požadovala informace týkající se jednání o výstavbě 
supermarketu Kaufland a závěrem vyjádřila poděkování městské policii, která 
operativně zasáhla v případě hlučného a nepatřičného chování některých 
návštěvníků Regaty. Reagoval starosta města. 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

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


6. 71/3/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 3/2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 30.06.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně změnou rozpočtu přítomné seznámil vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko k výši ceny na 
zabezpečení čistoty města. Dále k projektové dokumentaci na mobilní kluziště a 
požadovala, aby byla vypracována na jeho zřízení, ne na prostor, kde bude 
umístěno s tím, že o tom rozhodne zastupitelstvo města. Závěrem požadovala, aby 
v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku TJ Sokol na rekonstrukci 
tělocvičny byla ve smlouvě uvedena podmínka, že TJ Sokol poskytne městu své 
pozemky za Sokolovnou na výstavbu parkoviště. Informace poskytl starosta města, 
doplňující informace poskytl Ing. Pavel Karhan. 

Ing. Radek Doležel podpořil názor Ludmily Hřeben Štaudnerov týkající se umístění 
mobilního kluziště s tím, že dle jeho názoru by byla vhodnější lokalita hřiště házené. 
Dále požadoval informace v souvislosti s uskutečněným výběrovým řízením na 
výstavbu víceúčelového hřiště v Žopech, když nejsou v rozpočtu finanční 
prostředky. Vyjádřil se starosta města. 

Roman Hyánek s dotazoval na výstavbu všetulského koupaliště. Odpověděl 
starosta města, že se v současné době připravuje projekt a až bude vyřešen spolu 
s problematikou majetkoprávních vztahů se společností VAK Kroměříž a dalších 
technických opatření, bude se rozhodovat o jeho výstavbě. 

Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala na priority města ve vztahu ke 
schvalovanému rozpočtového opatření. Reagoval starosta města s tím, že někdy je 
třeba schválený strategický plán operativně měnit z důvodu vzniklých možností 
čerpání finančních prostředků z dotací apod. Doplňující informace týkající se 
nákladů na provoz hájenky poskytl Ing. Pavel Karhan. 

Mgr. Helena Jandová požadovala vyjádření, jak budou řešeny vysoké provozní 
náklady hájenky. Reagoval starosta města a místostarosta Ing. Karhan s tím, že 
tuto problematiku bude nutno vyhodnotit.  

K provozním nákladům hájenky se negativně vyjádřil také Bc. Jaroslav Chmelař s 
tím, že na úhradě těchto nákladů by se měl podílet provozovatel a zároveň podpořil 
vybudování multifunkčního hřiště na házené.   

Negativní názor na provozní náklady hájenky vyjádřil také Ing. Radek Doležel a 
informoval o nově vybudovaném mobilním kluzišti ve Slavičíně, kde by se 
město mohlo inspirovat. 



Petr Šidlík požadoval doplňující informace týkající se nákupu vybavení pro SDH 
v místních částech. Informace poskytl starosta města. 

Předsedkyně finančního výboru Ing. Jana Šťastná informovala o kladném 
stanovisku výboru k předloženému rozpočtovému opatření a zároveň také vyjádřila 
negativní stanovisko k provozním nákladům hájenky. 

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

 

7. 72/3/ZM/2019 Fixace sazby úroků u úvěrových smluv s ČS a ČSOB z roku 2013  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rámcovou smlouvu s Komerční bankou, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33, o 
obchodování na finančním trhu dle předloženého návrhu a 

2. předloženou nabídku Komerční banky, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33, na 
zajištění úrokového rizika (fixaci úroků) u uvěrových smluv města s ČS a 
ČSOB z roku 2013. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. dojednat s KB fixaci úroků u úvěrů z roku 2013 sjednané s ČS a ČSOB. 
Fixace se sjednává s pevnou sazbou úroku 2,1 % (max. 2,2 %) na celkovou 
nominální částku 39 mil. Kč od 30.06.2019 do 31.03.2024. 

Termín: 05.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že materiál je předkládán na stůl a 
vyzval přítomného vedoucího Odboru finančního Ing. Dušana Leška, aby s ním 
členy zastupitelstva seznámil. Ing. Dušan Leško zároveň schválení fixace úroků 
podpořil. 

Ing. Radek Doležel požadoval informaci, zda město obdrželo nabídku fixace i od 
jiných bank. Negativně se vyjádřil a další informace poskytl Ing. Dušan Leško.  

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: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



8. 73/3/ZM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě s KB o úvěru ze dne 25.06.2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 4531 7054, ze dne 25.06.2018 s novým 
limitem úvěru 35 mil. Kč a se splátkou jistiny do 25.06.2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 25.06.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl vedoucí Odboru finančního 
Ing. Dušan Leško. 

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 

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

 

9. 74/3/ZM/2019 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým 
organizacím  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této výpomoci pro příspěvkové organizace: 
  
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 630                       - 3.738.753,00  Kč 
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625                       -    462.671,00  Kč 
- 3. Základní škola Holešov, Družby 329                                      -   2.739.109,80  Kč  
  

na předfinancování projektů Ministerstva pro místní rozvoj, IROP - výzva č. 47 a 
projekt Ministerstva životního prostředí - "Rekonstrukce a vybavení center 
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO" v předloženém 
znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu. 
  

Termín: 19.07.2019 

 
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: Bc. Veronika Bartošková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 75/3/ZM/2019 Žádost o náhradu škody  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
vyplacení náhrady škody paní Useinové vzniklé v souvislosti s úrazem. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Pospíšilíkové 

1.1. informovat žadatelku o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 

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

Ing. Radek Doležel se vyjádřil s tím, že jelikož nájemcem autobusového nádraží 
byla společnost Krodos, měla by se paní Useinová obrátit na tuto společnost. 
Reagoval starosta města s tím, že rada města to nedoporučila z důvodu neuznání 
úhradu škody pojišťovnou Kooperativa. Přislíbil však, že paní Useinová bude o této 
možnosti informována.  

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 

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

11. 76/3/ZM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání 
obecně závazné vyhlášky  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Holešov a 
obcí Lechotice dle předloženého návrhu. 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 5/2019, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem Holešov a část školského obvodu 
základní školy zřízené městem Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit dohodu i vyhlášku k podpisu. 



Termín: 31.07.2019 
 
2. Heleně Jelínkové 

2.1. zajistit vyvěšení vyhlášky na ÚD a následně na webových stránkách města 
včetně odeslání kopie na MVČR, Odbor dozoru a kontroly. 

Termín: 31.07.2019 

 
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 

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

 

12. 77/3/ZM/2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice 
pod Hostýnem za rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod 
Hostýnem za rok 2018, který byl vyvěšen na úřední desce v době od 09. do 
25.04.2019. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat svazek o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 24.06.2019 

 
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: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

13. 78/3/ZM/2019 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2018  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2018 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2018 bez výhrad 
  
dle předložených návrhů. 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 na webu města a 
zaslat výsledky hlasování do CSUIS. 

Termín: 30.06.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně závěrečným účtem a účetní závěrkou přítomné 
provedl vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 

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: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

14. 79/3/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s.  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na 
akci "Rekonstrukce tělocvičny T. J. Sokol Holešov - II. etapa" ve výši 1,5 
mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle 
předloženého návrhu.  
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města s tím, že TJ Sokol převede městu darem pozemky                    
p. č.1424 a p. č. 1423 za budovou Sokolovny. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda smlouva obsahuje bezpečnostní klauzule o 
tom, že vložené peníze městem budou započteny do ceny objektu Sokolovny, 
pokud by se někdy v budoucnu město mělo stát jejím majitelem. Kladně se vyjádřil 
starosta města s tím, že v nové smlouvě to uvedeno bude. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová zároveň vyjádřila názor, že by v nové smlouvě mělo 
být také uvedeno bezplatné převedení zmíněných pozemků. Kladně se vyjádřil 
starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 



 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

15. 80/3/ZM/2019 Odměny předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v 
I. pol. 2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 
2019 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 25.06.2018 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Luděk Hradil, předseda osadního výboru Žopy, před projednáváním zprávy splnil 
ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k nízké finanční odměně a 
podala návrh, aby ve II. pol. t. r. byly odměny předsedům osadních výborů 
navýšeny. Kladně se vyjádřil starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová tento názor podpořila a vyjádřila poděkování předsedům 
osadních výborů za jejich práci. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

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

 

16. 81/3/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - 
okružní křižovatka silnice II/438 - ul. Tovární"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka 
silnice II/438 - ul. Tovární", a to: 

1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1346/2, ostatní 
plocha, o výměře 603 m2, a p. č. 1346/3, ostatní plocha, o výměře 244 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/41, ostatní plocha, o výměře 210 m2,  
p. č. 1329/42, ostatní plocha, o výměře 94 m2, a p. č. 1329/44, ostatní plocha, o 
výměře 84 m2, vše k. ú. Holešov, z majetku Zlínského kraje do majetku města 
Holešova. 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru bezúplatného převodu na úřední desce a zaslat 
žádost o bezúplatný převod na ZK. 

Termín: 31.07.2019 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat.  

 

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

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

 

17. 82/3/ZM/2019 Úplatné nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 906/5 a p. č. 906/4, k. ú. 
Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 906/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
22 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, a id. 1/2 pozemku p. č.  906/5, 
zahrada, o výměře 526 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Ladislava Petříka a PhDr. 
Jarmily Petříkové do vlastnictví města Holešova, za kupní cenu 1000 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.08.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se zasíťování pozemků 
vzhledem k jejich ceně. Vyjádřil se místostarosta Ing. Pavel Karhan s tím, že 
prozatím pozemky zasíťované nejsou, ale je nutno je odkoupit, aby mohla být 
lokalita řešena jako celek. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o návrhu usnesení hlasovat.  

 

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

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

 

18. 83/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", 
který podala společnost LUKO, s. r. o. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. Doplňující 
informace poskytl starosta města. 
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda může majitel pozemku žádat o změnu 
územního plánu jiného majitele pozemku. Vyjádřil se místostarosta Ing. Pavel 
Karhan s tím, že to musí to být občan Holešova. Tento názor potvrdila přítomná 
pracovnice Útvaru územního plánování Ing. Radomíra Pospíšilová. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o návrhu usnesení hlasovat.  

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 84/3/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - ETMONTA, 
s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala společnost ETMONTA, s. r. o. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 

 
Před pojednáváním následujících materiálů, týkajících se návrhů na pořízení změny 
územního plánu (body 18-25), vyzval starosta města členy zastupitelstva k 
jednotnému hlasování v souvislosti s doporučením rady města přerušit jejich 
projednávání do doby zahájení řešení a zpracovávání zadání územního plánu.  

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. 85/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lenka Kubáčková  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala Lenka Kubáčková. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 



 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

21. 86/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podal Vlastimil Štopl. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

22. 87/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala Jaroslava Remešová.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

23. 88/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M. 
Fuksa  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala Eva Buchtíková a Miroslav Fuksa. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 



1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

24. 89/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Petr Nohýl  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podal Petr Nohýl. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

25. 90/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z. 
Sikorová, V. Matyášová  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala Zdeňka Nováková, Zdeňka Sikorová a Vladimíra Matyášová. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatelky o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

26. 91/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
3650, k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 3650, ostatní plocha, o 
výměře cca 260 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku svém i rady města a přednesl návrh na usnesení. 
Zdeněk Hlobil podpořil kladné stanovisko osadního výboru k prodeji pozemku. 
Vyjádřil se místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že je možná jeho výpůjčka 
nebo pronájem. 
Po ukončení diskuse dal starosta města pokyn o návrhu usnesení hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 4 Proti: 15 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

27. 92/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1403/2, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1403/2, ostatní plocha, 
o výměře cca 100 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

28. 93/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
2728/1, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o 
výměře cca 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 
 
  

Termín: 31.07.2019 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

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

 

29. 94/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1923/18, k. 
ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 1923/18, ostatní plocha, 
o výměře 2 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

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

 

30. 95/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, 
k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, orná půda, o 
výměře cca 2.000 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto dal starosta města pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 



31. 96/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr směny pozemků a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Pavly Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, o 
výměře 29 m2, k. ú. Dobrotice a z vlastnictví Pavly Zbrankové přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p. č. 84/1, zahrada, o výměře cca 70 m2, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu. Bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na 
směnu pozemků hradí město. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru směny na úřední desce. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil několik argumentů k zamyšlení a podal návrh 
projednávání materiálu přerušit do doby vyjádření Osadního výboru Dobrotice nebo 
nalezení efektivnějšího řešení. 
Zdeněk Hlobil vyjádřil negativní stanovisko. Reagoval místostarosta města Ing. 
Pavel Karhan s tím, že se nyní jedná pouze o zveřejnění záměru a při jeho 
schválení by se jednalo o zahájení celého procesu realizace, která je podmíněna 
několika faktory. Doplňující informace poskytl starosta města.  
Ing. Radek Doležel vyjádřil doporučující stanovisko. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová tento názor podpořila. 
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: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

32. 97/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1916/7,  
k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje městského pozemku p. č. 1916/7, ostatní plocha, o 
výměře 376 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
 
 

 



Z dalšího jednání se omluvil Mgr. Jiří Mikulenka. 
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: 0 Proti: 18 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

33. 98/3/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. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města, přednesl návrh na usnesení a informoval o 
stanovení minimální prodejní ceny 500 Kč/m2. 
Bc. Jaroslav Chmelař upozornil na výši prodejní ceny, která byla v minulosti 300 
Kč/m2. Reagoval Ing. Pavel Karhan a zároveň poskytl informace, co vedlo ke 
stanovení prodejní ceny. 
Ing. Radek Doležel podpořil stanovenou minimální prodejní cenu. 
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: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

34. 99/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
2664/2, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 2664/2, ostatní plocha, o 
výměře cca 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.07.2019 

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

 

35. 100/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Všetuly (Dukelská)  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr směny pozemků (případně částí pozemků) a to tak, že z vlastnictví 
města Holešova přejdou do vlastnictví SVJ Dukelská čp. 419, 420, 421 a 422 částí 
pozemků p. č. 2/1, p. č. 2/15, p. č. 2/16 a p. č. 2/19, a pozemek p. č. 2/18 o celkové 
výměře cca 396 m2, k. ú. Všetuly a z vlastnictví SVJ Dukelská čp. 419, 420, 421, 
422 přejde do vlastnictví města část pozemku p. č. 2/17, o výměře cca 396 m2,     
v k. ú. Všetuly. Bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí 
žadatel, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o svém nedoporučujícím stanovisku. 
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: 0 Proti: 17 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

36. 101/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, k. 
ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, orná půda, o výměře 
10.045 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 31.07.2019 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o svém nedoporučujícím stanovisku. 
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace. Poskytl je Ing. Pavel Karhan. 
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: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

37. 102/3/ZM/2019 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2600/27, ostatní plocha, o výměře 146 m2, 
a parc. č. 3549/4, ostatní plocha, o výměře 54 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví 
ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Holešova. 

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/BKM/3891/2019-BKMM, pozemků parc. č. 2600/27, ostatní plocha, o 
výměře 146 m2, a parc. č. 3549/4, ostatní plocha, o výměře 54 m2, k. ú. Holešov, 
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: 30.08.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

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

 

38. 103/3/ZM/2019 Prodej pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č. 1247 a p. 
č. 1248 k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej pozemku p. č. 1247, zahrada, o výměře 123 m2 a část pozemku p. č. 
1248, zahrada, o výměře cca 237 m2, k. ú. Žopy, Jarmile Bakalové za kupní 
cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

2. prodej pozemku p. č. 1249, zahrada, o výměře 95 m2 a část pozemku p. č. 
1248, zahrada, o výměře cca 44 m2, k. ú. Žopy, Mgr. Liboru Sovadinovi a Mgr. 
Michaele Sovadinové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu. 

Termín: 30.08.2019 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

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

 

39. 104/3/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 97 Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 
324 m2, jehož součástí je stavba - budova čp. 97, k. ú. Holešov, Tomáši 
Zatloukalovi za kupní cenu 1.800.000 Kč za účelem vybudování zdravotnického 
zařízení (2 lékařských ordinací včetně příslušenství a 1 bytové jednotky). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku svém i rady města s tím, že by ve smlouvě byla 
zakomponována podmínka, že požadujeme, aby byl objekt využit dle záměru, tj. 
pro zdravotnictví, včetně stanovení časového horizontu pod smluvní pokutou. 
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se využití objektu. 
Poskytl je starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 

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

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

 

40. 105/3/ZM/2019 Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík  
I. Zastupitelstvo města Holešova schváli 
 

1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 64/2/ZM/2019 ze dne 
17.04.2019 týkající se zveřejnění záměru směny z vlastnictví města 
Holešova do vlastnictví Petra Odložilíka. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví Petra Odložilíka, část městského pozemku p. č. 
682/3, ostatní plocha, o výměře cca 4 m2 a p. č. 772/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 1 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Petra Odložilíka přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 228, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře cca 5 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 směny na úřední desce. 

Termín: 31.07.2019 
 

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

 

41. 106/3/ZM/2019 Směna pozemků - k. ú. Količín  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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. předložit směnnou smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a přednesl návrh na usnesení. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města dal pokyn o návrhu 
usnesení hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

42. 107/3/ZM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 
12.12.2011  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 s 
Radkem Zapletalem, bytem Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.08.2019 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení dal pokyn o němí hlasovat. 

 

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

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

 

43.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se možnosti využívání nově 
instalovaných skříněk pro politické strany u kruhového objezdu u gymnázia. 
Informace poskytl starosta města a zároveň přislíbil dořešení problematiky užívání 
skříněk. Upozornil na poškozený plot u zámku a požadoval zdůvodnění umístění 
chodníku v rekonstruované ulici Plačkov. Informace poskytl Ing. Pavel Karhan. 
Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru investic Ing. Stanislav 
Julíček. Dále se dotazoval, jak probíhala veřejná zakázka na výměnu osvětlení v 
zasedacích místnostech městského úřadu. Odpověděl místostarosta Ing. Pavel 
Karhan. Požadoval vyjádření ke svému podnětu z minulého zasedání týkající se 
nefunkčnosti nákladního výtahu v zámku. Vyjádření poskytla přítomná pracovnice 
Městského kulturního střediska Bc. Lenka Hasníková. Závěrem se dotazoval, proč 
nejsou zveřejněny k pronájmu volné rekonstruované nebytové prostory na ul. 
Palackého čp. 1400. Prověření této záležitosti přislíbil starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová pomocí dataprojektoru poskytla komentář k návrhu 
projektu řešící problematiku parkování u 2. Základní školy Holešov, vyplývající z 
jednání komise školství a drogové problematiky. K této problematice se vyjádřil Ing. 
Pavel Karhan. 
Do diskuze o nutnosti nalézt řešení problematiky parkování ve Smetanových 
sadech se zapojili také Ing. Radek Doležel, starosta města, Mgr. Helena Jandová, 
Ludmila Hřeben Štaudnerová, Vladan Daněk, Ing. Jana Šťastná a Roman Hyánek. 
Mgr. Jana Slovenčíková upozornila, na potřebu výměnu odpadkových košů před 
prostorem zámku. Prověření možnosti řešení přislíbil starosta města. Závěrem 
pozvala přítomné členy zastupitelstva na Festival židovské kultury, který se 
uskuteční v době od 23. do 28.07.2019. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požádala, aby se znovu vedení města pokusilo jednat 
se zástupcem společnosti Gusto za účelem opravy zadního traktu jejich budovy, 
která hyzdí město. Prověření možnosti řešení přislíbil starosta města. 
Ing. Pavel Karhan vyjádřil poděkování za účast Sarkanderovské pouti a informoval 
o připravované brigádnické akci za záchranu před dvěma lety vysazených stromů 
v lokalitě strategické průmyslové zóny, a to za účasti Zlínského kraje, Strategické 
průmyslové zóny a společnosti VAK Kroměříž, a. s. 
Petr Šidlík vyjádřil kladné stanovisko a poděkování za vydání brožury Průvodce 
sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí, kterou využívá HZS Holešov. 
Závěrem nabídl pomoc poskytnutím cisterny s vodou na zmiňovanou akci za 
záchranu stromů.   
 
 
 
 

 
 



44.  Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně projednávaného 
bodu programu, bylo každému občanovi vyhrazeno 5 minut k diskusi mimo 
schválené body programu  

Občané města této možnosti diskuse nevyužili. 

Bc. Lenka Hasníková a Mgr. Helena Jandová požadovaly informace týkající se 
připravovaného projektu rekonstrukce kina Svět. Informace poskytl starosta města 
a Ing. Stanislav Julíček. 

 
 

45.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

46.  Závěr - různé  

Ve 20 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města 
Holešova, poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim krásné strávené 
období dovolených. 

  

 
V Holešově 28.06.2019 
 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
       
       Zdeněk Hlobil v. r.      Ing. Jana Šťastná v. r. 

            ověřovatel                                   ověřovatelka 


