ZÁPIS
z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 23.09.2019
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
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 ek , 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 :

R o m a n H yá n e k , za st u p i t e l

N e p ř ít o m n i :

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

P ř e d s e d a j íc í:

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

O vě ř o va t e l é :

L u d ě k H r a d i l , za s t up 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

N á vr h o vá
k om i s e :

Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
J a k u b H ř i b , 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

Číslo
bodu

1.

Bod
Komentář

Zahájení a schválení programu 4. 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. Roman
Hyánek se z účasti na jednání omluvil, ze začátku jednání byl omluven Mgr. Jiří
Mikulenka. Starosta města 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 tyto
zprávy: plánované žádosti o dotace, výběrové řízení - "Úklid a údržba veřejných
prostranství města Holešova", úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, k. ú.
Holešov, plán jednání a kontrol finančního a kontrolního výboru na II. pololetí roku
2019 a zařadit je pod bod č. 56-60. Dále navrhl vyřadit z programu jednání body č.
16 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1938/6, p. č. 1946/1 a p. č. 1946/128,
k. ú. Holešov, bod. č. 17 - Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p.
č. 1058/12 a p. č. 1058/7, k. ú. Holešov, a bod. č. 43 - Návrh na pořízení změny
Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. Závěrem vyzval členy zastupitelstva
města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu programu. Žádné
jiné návrhy podány nebyly, proto dal pokyn o programu 3. zasedání Zastupitelstva
města Holešova hlasovat.
Schválený program jednání:
č. Bod jednání
Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova
1.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
2. plnění usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Volba návrhové komise
4.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Zpráva o činnosti orgánů města
5.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Změna rozpočtu - RO 4/2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva
7.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Vystoupení města Holešova z Holešovska-Hostýnska, z. s.
8.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 768/1, k. ú. Všetuly
9.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
6.

Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40,
10. k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Přerušený materiál ze zasedání ZM 17.04.2019 - zveřejnění záměru prodeje
11. části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, k. ú.
12. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 673/11, k. ú. Všetuly
13.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru směny pozemků, Grohova
14.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

15.

Zveřejnění záměru směny pozemků Novosady
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1938/6, p. č. 1946/1, p. č.
16. 1946/128, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, p. č.
17. 1058/7, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí budovy čp 631, k. ú. Holešov
18.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Prodej části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí částí pozemků p. č. 3307/1 a p. č. 3307/2, k. ú. Holešov
20.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
19.

21.

Prodej městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka
22. silnice II/438 - ul. Tovární"
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík
23.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Bezúplatné nabytí id. 1/80 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly
24.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5 k. ú. Žopy
25.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Nohýl
26.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M.
27. Fuksa
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Müllerová
28.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Kubáčková
29.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
30.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Gajdošík
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

31.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - H. Svobodová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

32.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel Škrabaňa
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

33.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jakub Stibora
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Petr Molitor
35.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
34.

36.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ivo a Alena Růžičkovi
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Radka Kadláčková
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z.
38. Sikorová, V. Matyášová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
37.

39.

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

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - KST Holešov, s. r. o.
41.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
40.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE Textiles,
42. s. r. o.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov – LUKO, s. r. o.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František Krajča
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Oldřich Hudeček
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - MVDr. Z. Miklík
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jan Horsák
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslav Lojčík
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zbíralovi
50.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - GK Holešov, z. s.
51.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
49.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Ondroušek
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi
53. (k. ú.Dobrotice)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi (k. ú.Holešov)
54.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
52.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Tiefenbach a D.
55. Tiefenbachová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Diskuse členů zastupitelstva města
56.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně
projednávaného bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut
57.
k diskusi mimo schválené body programu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Závěr - různé
59.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
Plánované žádosti o dotace
60.
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
58.

Výběrové řízení - "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova"
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, k. ú. Holešov
62.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
61.

63.

Plán jednání a kontrol finančního výboru na II. pololetí roku 2019
Předkládá: Ing. Jana Šťastná

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

2.

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

se:

0
1

Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
plnění usnesení
Se zprávou o plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova
konaného 24.06.2019, 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 dal pokyn zprávě o plnění
usnesení hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

3.

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

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Ing. Martin Koplík a Luděk
Hradil. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

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

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Bc. Jakub
Šneidr, Zdeněk Hlobil a Jakub Hřib. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o složení
návrhové komise hlasovat.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

5.

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

se:

0
0

Zpráva o činnosti orgánů města
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání:
Město "pravidelné":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

schůze rady města v řádných či mimořádných termínech
jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise,
plesového výboru, web komise apod.
pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s
Policií ČR
pravidelné porady s vedením TH a TS
koordinace správy majetku města - zahrada, hřiště, zeleň, parky, veř.
prostranství aj.
řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS a (zeleň a údržba
města)
kontrolní dny na stadionu Míru a opravě MŠ Sluníčko (Havlíčkova ul.)
příprava investice na nám Sv. Anny (kontejnery, sítě, průjezdy aj.)
projednávání rozpočtů města a jeho úprav příspěvkových organizací
územní plán - projednávání změn a hledání optimálního a nového řešení
příprava nových a nutných investičních akcí města a jejich financování
v rámci projektů (dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.) bazén, kino, hasič. dům atd.
pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace akcí a
aktivit a jednání ohledně obsazení restaurace v zámku
schůzky s novým ředitelem MKS (Mgr. Aleš Vrtal) - nástup 08.07.2019
příprava významných akcí - Drásal, Festival židovské kultury, Letní škola
barok. hudby, Dožínky, festival Musica Holešov a nyní podzimních akcí:
Den české státnost, Den Povážské Bystrice (27.09), oslavy a připomínky
řady výročí, jež nás čekají na podzim 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
setkání s vedením 2. ZŠ - oprava tělocvičny a řešení dopravy ve
Smetanových sadech

Další důležitá jednání města:
25.06. - Bezpečnostní rada města Holešova, představení systému cyklostezek
Zlínského kraje (krajský úřad)
26.06. - jednání k řešení ulice Družby
27.06. - školení starostů o bezpečnosti - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
27.06. - schůzka s obyvateli ulice Plačkov a pedagogy 2. ZŠ - rekonstrukce ulice
Plačkov
01.07. - zahájení letních brigád pro studenty

08.07. - nástup do funkce nového ředitele MKS Mgr. Aleše Vrtala
09.07. - setkání s Policií ČR a MP a setkání s ředitelkami MŠ - provoz MS ve
vztahu k opravě MŠ Havlíčkova, jednání s panem Gajdošem (cesta k MŠ Žopy)
23.07. - setkání s novou zubí lékařkou MDDr. Radka Bezděková (přidělení bytu
města)
24.07. - jednání s Ing. Chytílkem - LUKO (pozemky v ul. Grohova)
25.07. (23.07.) - jednání s Ing. Hladišem a oprava náhonu
30.07. - jednání o možnostech vyřešení dopravy u 2. ZŠ (+ hřiště)
30.07. - jednání s ředitelem MKS a se společností MGM - parkoviště u bazénu
31.07. - setkání s ředitelkami MŠ Grohova - uvedení do funkce Mgr. Oralovou a
poděkování Bc. Kotoučkové
31.07. - jednání s předsedy OV - změny v územním plánu města
01.08. - schůzka s Národ. památkovým ústavem - spolupráce a podpora (+
11.09.)
02.08. - kontrolní den na MŠ Havlíčkova - dokončení stavby a termín (+ 05.08)
05.08. - první schůzka s městským architektem (Ing. arch. J. Mrázek), pravidelné
schůzky vždy v pondělí (v 10 hod.)
12.08. - jednání na Zlínském kraji (průmyslová zóna pod.)
13.08. - jednání o projektech na vybudování podzemních kontejnerů (Ing. Dvořák)
15.08. - jednání s ředitelkou 2. ZŠ - projekty, tělocvična, hřiště a parkoviště
30.08. - mimořádná schůze rady města
02.09. - porada s Odborem ŽP - mokřady + projekt na mokřady (+ 05.09.)
02.éí. - schůzka M. Pospíšilem - restaurace zámek
03.09. - schůzka se zástupci Povodí Moravy - zátopová oblast Količín
04.09. - pracovní setkání zastupitelstva města - územní plán a jeho změny
05.09. - kontrolní den a schůzka s vedením MŠ Havlíčkova - dokončení stavby a
stěhování
05.09. - Krajský úřad ZK- Komunitní plán a "Tým pro dohodu" financování soc.
služeb
07. a 08.09. - partnerské město Skawina - spolupráce a prezentace i nezisk.
organizací
16.09. - prohlídka domu čp. 621 ul. Masarykova a setkání s pracovníky
Pedagogicko-psychologické poradny v Holešově (ul. Tovární) - v prostorách
města od 01.09.2019
16.09. - setkání se zástupci společnosti FUERTES (Ing. Přichystal) - Kaufland
16.09. - setkání s Odborem ŽP - projekty na zeleň a její revitalizaci
17.09. - tisková konference města - kultura na podzim a zimu, investice aj.
17.09. - setkání se zemědělci - oblast Tučapy a zeleň a stromy kolem polních cest
a protipovodňová ochrana obce a obecního majetku (cesty, hřiště aj.)
Kultura, školství, sport a občanská sdružení:
26.06. - slavnostní ukončení škol. roku 9. tříd - 1. ZŠ
27.06. - vernisáž Letní iluze 2019
29.06. - Tučapy - hodové slavnosti (+ 30.06.)
29.06. - Bikemaraton ČS Drásal závod a úklid zahrady a trasy 30.06.
13.07. - setkání veteránů - zámecký park
16.07. - vernisáž výstavy a beseda s fotografem Robertem Vano
20.07. - guláše v Količíně a závody SDH v Pravčicích
23.07. - zahájení Festivalu židovské kultury a návštěva izraelského velvyslance
24.07. - tisková konference v Kurovicích (v rámci žid. festivalu)
25.07. - setkání a oběd se zahraničními brigádníky
26.07. - návštěva Karlovackého sboru (Chorvatsko) a velvyslankyně Chorvatska v
rámci Festivalu židovské kultury

29.07. - koncert barokním opery Saul - Roman Válek - orchestr a sbor Czech
Ensemble Baroque
02.08. - zahájení Letní školy barokní hudby
07.08. - tisková konference k LŠBH a festivalu Musica Holešov
08.08 - schůzka MKS a zástupci LŠBH - spolupráce + město
10. a 11.08. Čmelák model show - setkání modelářů - průmyslová zóna
09.- 14.08. - Kinematograf bratří Čadíků
17.08. - Turčianské Teplice - Dožínky (Mgr. J. Slovenčíková)
21.08. - připomínka okupace z r. 1968 a mše sv. za veterány (KVV)
25.08. - otevření dětského hřiště v Žopech (24.08. Netradiční závody hasičů Žopy)
30.08. - připomínka 50. výročí odchodu výsadkářů z Holešova (KVV)
30.08. a 01.09. - hody Količín s programem a mší sv.
01.09. - Dožínky - krojovaný průvod, slavnostní mše svatá - zámek
01.09. - Rozloučení s prázdninami - zámecká zahrada a region
02.09. - zahájení školního roku a setkání s žáky prvních tříd
03.09. - slavností kolaudace opravy budovy Gymnázia L. Jaroše
14.09. - Holešovská padesátka Rusavskými kotáry na kole i pěšky - start Holešov
14.09. - vaření gulášů a kulturní program Žopy, Rymice), divadlo Audience
Holajka
15.09. - závody hasičů o pohár města Holešova - SDH Holešov
17.09. - setkání se zástupci Parlamentu dětí a mládeže
19., 21. a 22.09. - podzimní řada koncertů festivalu Musica Holešov (10. ročník),
Kurtfiřstký komorní orchestr z Mannheimu, Filharmonie Brno a |J. Lábus a E.
Viklický - zámek
21.09. - Den Zlínského kraje
Aktuální pozvánky:
26. září - vernisáž výstavy a uvedení na trh knihy "Holešovské devítky" připomínka výročí vážících se k letopočtům s "9" - zámek, sala terrena
27. září - Sportovní den o pohár města - školy a stadion Míru (vyhodnocení
01.10.)
27. září - Den Povážské Bystrice a Den české státnosti - Svatováclavský koncert
a mše sv. za zastupitele - kostel a setkání zastupitelů města a obcí Mikroregionu
Holešovsko - restaurace U Černé kaple
říjen - výstava k 100. výročí založení Junáka Hol. - zámek
1. - 6. října - Týden knihoven - Městská knihovna Holešov
4. - 6. října - podzimní výstava ovoce - zahrádkáři Holešov (Dlažánky)
5. a 6. října - Jarmark ve Všetulích a Všetulská pouť (TYMy) a Všetulské hody +
mše sv. s programem v parku ve Veštulích (6.10.)
6. října - koncert sboru z města Gratz (A) - zámek v 11 hod.
6. října - koncert Evy a Vaška - TyMy
12. října - připomínka výročí vzniku Holešovského dětského sboru Moravské děti koncert (zámek aj.)
12. - 13. října - Výstava dom. Zvířectva v areálu Plačkov a Zavírání nebe - letiště
18. až 20. října - Divadelní přehlídka - pořádá D6K - kino Svět
20. října - komponovaný pořad k výročí narození H. Hegerové (Vl. Dvořáková a
spol.) - zámek 18 hod.
26. října - ukončení sezony zámku - program pro děti i dospělé - zámek
Z 26. na 27.10. se mění čas na středoevropský
28. října - Připomínka státního svátku - kladení věnců v parku v ul. Masarykova a
slavnostní koncert města ke vzniku samostatného Československa
3I. října - 15. výročí vzniku společnosti Castellum Holešov - zámek
3. listopadu - Svatohubertský den - průvod a mše sv. - kostel
11. listopadu - sv. Martin - Den válečných veteránů, žehnání vín - náměstí

15. - 16. listopadu - oslavy 120 let Gymnázia L. Jaroše Holešov - gymnázium
17. listopadu - připomínka výročí událostí 17. 11. 1989 a 1939 - setkání na
náměstí, koncert a divadlo
22. listopadu - Sto let sportovní jednoty Orel - oslavy, koncert, mše sv. a setkání
23. listopadu - Bluesový podzimek
Významné dny:
25. září - Mezinárodní den neslyšících
27. září - Světový den cestovního ruchu
28. září - Státní svátek - Den české státnosti (sv. Václav +)
1. října - Mezinárodní den seniorů a Svět. den vegetariánství
4. října - Mezinárodní den zvířat
7. října - Světový den architektury (1. pondělí v říjnu)
10. října - Svět. den duševního zdraví a den života na venkově
20. října - Den stromů a Mezinárodní den kuchařů
28. října - Státní svátek ČR - samostatná ČSR v r. 1918
11. listopadu - Mezinárodní den válečných veteránů, sv. Martin
13. listopadu - Mezinárodní den nevidomých
15. listopadu - Den vězněných spisovatelů (PEN klub)
17. listopadu - Státní svátek - Den boje za demokracii (1939, 1989)
21. listopadu - Mezinárodní nekuřácký den a Světový den rybářství
25. listopadu - Mezinárodní den proti násilí na ženách
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti
orgánů města mezi jednotlivými zastupitelstvy.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

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

se:

0
0

108/4/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 4/2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zapracovat rozpočtové opatření do výkazů města a zveřejnit na webu města.
Termín: 30.09.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města. Ing. Dušan Leško, vedoucí Odboru
finančního, předloženou změnou rozpočtu přítomné podrobně provedl.
Ing. Pavel Karhan poskytl pozměňující informaci k položce - výkup domu čp. 631
na ul. Masarykova.
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se výkupu
zmíněného domu. Informace poskytl starosta města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se pořízení nových
přístřešků na nám. Dr. E. Beneše, infrastruktury ve Všetulích a vybudování

podzemních kontejnerů na ul. Plačkov. Informace poskytl starosta města a
místostarosta Ing. Pavel Karhan.
Ing. Jana Šťastná, předsedkyně finančního výboru, informovala o tom, že výbor k
rozpočtovému opatření nevydal žádné stanovisko, jelikož většina jeho členů se
zdržela hlasování z důvodu nedostatku informací k výkupu domu čp. 631 na ul.
Masarykova.
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
7.

Hlasování
Pro: 19 Proti: 2
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

109/4/ZM/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva se spolkem T. J.
Sokol Holešov, IČO 00532835, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Simoně Stuchlíkové
1.1. předložit dodatek k podpisu.
Termín: 18.10.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda je zpracován návrh TJ Sokol
darovat městu pozemek vedle Sokolovny. Odpověděl starosta města, že informace
bude poskytnuta na příštím zasedání.
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

8.

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

Zdrželo

se:

0
0

110/4/ZM/2019 Vystoupení města Holešova z Holešovska-Hostýnska, z. s.
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
vystoupení města Holešova ze spolku Holešovsko-Hostýnsko, z. s., IČO
04102118, k 31. prosinci 2019.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. informovat zástupce spolku o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 11.10.2019

Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se vystoupení města ze
spolku Holešovsko-Kroměřížsko. Starosta města přislíbil, že tuto informaci prověří.
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda byla naše účast ve spolku
Holešovsko-Hostýnsko zpoplatněna. Kladně odpověděl starosta města s tím, že
poplatek činil 4 Kč na obyvatele. Závěrem se negativně vyjádřila k poskytování
informací z činnosti tohoto spolku. Reagoval a další informace poskytl Ing. Radek
Doležel.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení
9.

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

Zdrželo

se:

1
0

111/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 768/1, k.
ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 768/1, zahrada, o výměře
1.829 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel podpořil zveřejnění tohoto záměru.
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

10.

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

Zdrželo

se:

0
0

112/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p.č. 980/8 a
p.č. 724/40, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha, o
výměře 71 m2 a p. č. 724/40, orná půda, o výměře 11 m2, vše k. ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Zdeněk Hlobil se dotazoval, jak jsou vyřešeny přístupy ke zmíněným pozemkům.
Kladně odpověděl Ing. Stanislav Julíček.
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
11.

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

Zdrželo

se:

1
1

113/4/ZM/2019 Přerušený materiál ze zasedání ZM 17.04.2019 - zveřejnění
záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č. 750/83, k. ú.
Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace v souvislosti s přístupem
majitelů okolních pozemků. Informace poskytl starosta města.
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala vysvětlení, zda se změní nesouhlasná
stanoviska odborů ÚP a ISÚ v případě, že bude prodej, zatížený věcným
břemenem, schválen. Ing. Radomíra Pospíšilová se vyjádřila s tím, že v loňském
roce byla zpracována a zapsána do evidence územně plánovací činnosti územní
studie pro lokalitu SO 57 (Kozrálov) navržená územním plánem pro bydlení. Tato
územní studie řeší budoucí uspořádání území (výstavbu rodinných domů) a sítě
technické infrastruktury. Přes pozemky, u nichž žadatel žádá o jejich odkoupení,
je z této lokality navržena dešťová kanalizace a odvod vod do Rusavy. Z tohoto
důvodu bylo k prodeji pozemku z hlediska územního plánování nedoporučující
stanovisko. Ing. Stanislav Julíček se vyjádřil s tím, že v případě, že věcné břemeno
bude vyřešeno a pozemek není pro město využitelný, stanovisko odboru by mohlo
být doporučující.
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
12.

Hlasování
Pro: 15 Proti: 2
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

4
0

114/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.
705/1, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha,
o výměře cca 468 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel toto stanovisko podpořil.
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

13.

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

Zdrželo

se:

0
0

115/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 673/11, k.
ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 673/11, zahrada, o výměře
727 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informace týkající se záměru v této lokalitě.
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

14.

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

Zdrželo

se:

0
0

116/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, Grohova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnit záměr směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č.
1390/3, zahrada, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této společnosti
přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o
výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné
výměry 500 Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel vyjádřil nesouhlasné stanovisko a požádal o zvážení tohoto
rozhodnutí. Reagoval místostarosta Ing. Pavel Karhan a vyjádřil doporučující
stanovisko.
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
15.

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

Zdrželo

se:

0
0

117/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků Novosady
Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. revokaci usnesení č. 111/6/ZM/2018 ze dne 17.12.2018, týkající se směny
částí pozemků, p. č. 3703/1, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov,
a p. č. 906/5, zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov.
2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova
přejde do vlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových část pozemku
p. č. 3703/1, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a část pozemku
p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 30 m2 a ze spoluvlastnictví manželů
Ladislava a Jany Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova část
pozemku p. č. 906/5, zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr směny na úřední desce.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval informaci, zda se jedná o poslední směnu v léto
lokalitě. Kladně se vyjádřil 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: 21 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
16.

0

118/4/ZM/2019 Úplatné nabytí budovy čp 631, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí pozemků p. č. 1659, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390
m2, jehož součástí je stavba čp. 631, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p. č.
1659, a p. č. 1658/1, zahrada, o výměře 341 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví
RNDr. Bohumila Černockého do vlastnictví města Holešova za kupní cenu
5.042.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel podpořil schválení tohoto návrhu.
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

17.

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

Zdrželo

se:

0
0

119/4/ZM/2019 Prodej části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku p. č. 2664/2, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2,
k. ú. Holešov, Pavlu Mlčákovi za kupní cenu 1.555 Kč/m2 + náklady s tímto
prodejem spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda zájemce nabídl nejvyšší cenu. Kladně
odpověděl 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
18.

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

Zdrželo

se:

0
0

120/4/ZM/2019 Úplatné nabytí částí pozemků p. č. 3307/1 a p. č. 3307/2, k. ú.
Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí částí pozemků p. č. 3307/1, zahrada, o výměře cca 21 m2 a p. č.
3307/2, orná půda, o výměře cca 33 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Milana
Dvorníka za kupní cenu 700 Kč/m2 včetně nákladů na vyhotovení oplocení a
vjezdu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
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

19.

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

Zdrželo

se:

0
0

121/4/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej městského pozemku p. č. 1923/18, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k. ú.
Holešov, Ing. Emilu Sedlářovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodeje
spojené.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Zdrželo

se:

0
1

20.

122/4/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", bezúplatný převod 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, z
majetku města Holešova do majetku Zlínského kraje.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
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

21.

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

Zdrželo

se:

0
0

123/4/ZM/2019 Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu 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. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

Zdrželo

se:

0
0

22.

124/4/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/80 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí id. 1/80 pozemku p. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Všetuly, z vlastnictví Mgr. Jiřiny Koppové, bytem Komárov, do vlastnictví
města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
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

23.

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

Zdrželo

se:

0
0

125/4/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5 k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře 84 m2 k. ú. Žopy, z
vlastnictví Ladislava Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda komunikace leží na pozemku města. Kladně
odpověděl starosta města s tím, že je třeba vyřešit majetkoprávní vztahy.
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: 21 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

24.

126/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Nohýl
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který
podal Petr Nohýl, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona a budou
respektovány limity v území. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. Informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Na jednání se dostavil Mgr. Jiří Mikulenka.
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města s podmínkou, že budou respektovány limity
území.
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda se bude brát na zřetel,
když navrhovatel uvede v žádosti, že se nebude podílet na nákladech pořízení
změny územního plánu a zda by nebylo vhodné stanovit limit poplatku. Přítomná
zpracovatelka zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová uvedla, že úhradu nákladů je
nutno do žádosti uvést. Podpořila však stanovení fixní částky a nyní rozhodnout o
žádostech bez ohledu na částku, jakou nyní žadatelé navrhují. Rozhodnout, zda
jednotlivé návrhy zahrnout do změny ÚP. Následně budou uzavírány s jednotlivými
žadateli smlouvy s uvedením fixní výše poplatku. Vyjádřil se starosta města,
že pokud smlouvu nepodepíší, nebude jejich žádosti vyhověno.
Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že je třeba dopředu žadatele o fixní částce
nákladů na pořízení změny územního plánu informovat. Reagovala zpracovatelka
zprávy Ing. Radomíra Pospíšílová s tím, že návrh by byl nyní pouze zařazen do
zadání změny a v rámci schválení zadání by byly uzavřeny jednotlivé smlouvy.
Dříve, než by návrh přešel k projektantovi, vědělo by se, které žádosti bude
vyhověno a které ne. Reagoval starosta města s tím, že v současnosti nejsme
schopni fixní částku nákladů stanovit.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel:
Ing.
Pavel
Karhan Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

25.

Zdrželo

se:

0
0

127/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - E.
Buchtíková, M. Fuksa
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který
podala Eva Buchtíková a Miroslav Fuksa, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45

odst. 4 stavebního zákona. Návrhu bude vyhověno částečně pouze na pozemcích
nebo jejich částech, které jsou nyní vymezeny územním plánem pro účely
zahradnictví jako plocha pro zemědělskou výrobu (VZ). Návrh na pořízení změny
v tomto rozsahu bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov
za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města vyhovět návrhu částečně, a to pouze na
pozemcích, které jsou nyní vymezeny územním plánem pro účely zahradnictví.
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: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
26.

Zdrželo

se:

0
0

128/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J.
Müllerová
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala
Jaromíra Müllerová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města, zejména proto, že pozemek je součástí
plochy navržené pro zeleň, která byla vymezena za účelem eliminace negativních
vlivů z výrobního areálu jatek.
Své stanovisko přišla obhájit žadatelka návrhu na změnu územního plánu paní
Müllerová.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Hlasování
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová Pro: 22 Proti:
Typ dokumentu: Usnesení

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
27.

0

129/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.
Kubáčková
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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 a dal pokyn o něm hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 0 Proti: 21
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

28.

Zdrželo

se:

1
0

130/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.
Gajdošík
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Lukáš Gajdošík, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrhu bude
vyhověno pouze částečně na pozemku p.č. 251/1 k.ú. Žopy a části navazujících
pozemků p.č. 251/6 a 251/4 k.ú. Žopy, které však nejsou ve vlastnictví žadatele.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města vyhovět pouze částečně.
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: 16 Proti: 5
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
29.

Zdrželo

se:

1
0

131/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - H.
Svobodová
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala
Hana Svobodová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města na změnu územního plánu na trvalé
bydlení.
Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda bylo se žadatelkou jednáno v souvislosti s
možnou změnou na rekreační využití. Negativně se vyjádřila Ing. Pospíšilová s tím,
že v plochách rekreace je možné trvalé bydlení a povinnost úhrady náklady
za odvoz odpadu nevyplývá, ale může být uplatněna. Ing. Pavel Karhan vyjádřil
doporučení rozhodnout o této žádosti a pokud nebude vyhověno, bude
navrhovatelka informována, že může požádat o změnu na plochu rekreace.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 0 Proti: 20
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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132/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel
Škrabaňa
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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 Holešov, který podal

Pavel Škrabaňa, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na
pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 14 Proti: 5
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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133/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jakub
Stibora
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Jakub Stibora, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na
pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Pro: 14 Proti: 7
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Nehlasovalo:
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Usnesení: Přijato
Typ dokumentu: Usnesení
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134/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Vlastimil
Štopl
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov,
který podal Vlastimil Štopl, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 20 Proti: 2
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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135/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Petr
Molitor
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Mgr. Petr Molitor, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na
pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Z řad občanů vystoupil na obhajobu své žádosti na změnu územního plánu žadatel
Mgr. Petr Molitor. Vyjádřila se Ing. Pospíšilová s tím, že i v původním územním
plánu je uvedena tato lokalita jako plocha zahrádkářských osad, ne rekreace, ale v
novém ÚP se zpřísnily podmínky, aby nevznikaly objekty typu rodinných domů.

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 20 Proti: 2
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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136/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ivo a Alena
Růžičkovi
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali
Ivo a Alena Růžičkovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 19 Proti: 3
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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137/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Radka
Kadláčková
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala
Radka Kadláčková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019

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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 15 Proti: 6
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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138/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z.
Nováková, Z. Sikorová, V. Matyášová
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) a 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, a to pod podmínkou, že se navrhovatelky budou podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na
pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelky o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 21 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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139/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - ETMONTA
- s.r.o.
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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140/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - amp build,
s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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 amp build, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona a v jižní části zůstanou zachovány vymezené veřejně přístupné plochy
silniční dopravy (DS). Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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141/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - KST
Holešov, s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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 Holešov, který podala

firma KST Holešov, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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142/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE
Textiles, s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 UNIQUE Textiles, s. r. o., a to pod podmínkou, že se
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
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 a dal pokyn o něm hlasovat.
Hlasování
Pro: 4 Proti: 16
Předkladatel:
Ing.
Pavel
Karhan
Nehlasovalo:
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Usnesení: Přijato
Typ dokumentu: Usnesení
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143/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František
Krajča
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Františka Krajča, týkající se p. č. 876, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Františka Krajča, týkající se p. č. 923/2.
III. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Františka Krajča, týkající se p. č. 924/1.
IV. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Františka Krajča, týkající se p. č. 320/2, 321/4 a 320/7.
V. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Františka Krajča, týkající se p. č. 320/4.
VI. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu u jednotlivých pozemků přednesl
místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Na podporu své žádosti o pořízení změny územního plánu vystoupil přítomný občan
pan Krajča.
Negativní stanovisko k žádosti u pozemků 924/1,320/2, 321/4, 320/7 a 320/4 se
vyjádřili Zdeněk Hlobil, Bc. Jaroslav Chmelař a Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing.
Radek Doležel.

Ing. Radek Doležel podal návrh hlasovat o každém pozemku zvlášť. K tomuto
návrhu se členové zastupitelstva vyjádřili kladně. Starosta města vyzval tedy členy
zastupitelstva města hlasovat o každém pozemku zvlášť.
O jednotlivých pozemcích bylo hlasováno takto:
- p. č. 876 - 20 pro, proti, 2 se zdrželi - návrh byl schválen
- p. č. 923/2 - 4 pro, 15 proti, 3 se zdrželi - návrh nebyl schválen
- p. č. 924/1 - 8 pro, 10 proti, 4 se zdrželi - návrh byl schválen
- p. č. 320/2, 321/4 a 320/7 - 4 pro, 17 proti, 1 se zdržel - návrh nebyl schválen
- p. č. 320/4 - 4 pro, 17 proti, 1 se zdržel - návrh nebyl schválen
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 20 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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144/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Oldřich
Hudeček
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Oldřich Hudeček, týkající se p. č. 923/1.
II. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Oldřich Hudeček, týkající se p. č. 319, a to pod podmínkou, že se navrhovatel
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4
stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
III. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Oldřich Hudeček, týkající se p. č. 317, a to pod podmínkou, že se navrhovatel
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4
stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
IV. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu u jednotlivých pozemků přednesl
místostarosta města Ing. Pavel Karhan.

Ing. Radek Doležel, Bc. Jaroslav Chmelař, Luděk Hradil a Zdeněk Hlobil vyjádřili
negativní stanovisko. Starosta města podal návrh dát pozemek p. č. 923/1 do
rezervy.
Ing. Radomíra Pospíšilová upozornila, že lokalitu Kozrálov je třeba řešit jako celek
v souvislosti s územní studií s tím, že je rozdělena na 3 části - etapizace, pokud
bychom třetí část dali do rezervy, tak zbývající část studie by mohla platit.
MVDr. Zbyněk Miklík k návrhům na změnu p. č. 319 a 317 vyjádřil negativní
stanovisko.
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města hlasovat v tomto případě také o
každém pozemku zvlášť.
O jednotlivých pozemcích bylo hlasováno takto:
- p. č. 923/1 - 7 pro, 12 proti, 3 se zdrželi - návrh nebyl schválen
- p. č. 319 - 16 pro, 4 proti, 2 se zdrželi - návrh byl schválen
- p. č. 317- 12 pro, 10 proti, 0 se zdržel - návrh byl schválen
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel:
Ing.
Pavel
Karhan
Pro: 7 Proti: 12
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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145/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - MVDr. Z.
Miklík
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
MVDr. Zbyněk Miklík, týkající se p. č. 895/1.
II. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
MVDr. Zbyněk Miklík, týkající se p. č. 905/6.
III. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
MVDr. Zbyněk Miklík, týkající se p. č. 2975.
IV. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Před projednáváním zprávy splnil MVDr. Zbyněk Miklík ohlašovací povinnost, že se
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu.

Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu u jednotlivých pozemků, ve
kterých chce zachovat ornou půdu pro zemědělské účely, přednesl místostarosta
města Ing. Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař a Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že plocha by měla zůstat
k bydlení. Starosta města podal protinávrh na odložení materiálu. O tomto
návrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 11 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval - návrh nebyl
schválen.
Starosta města vyzval členy zastupitelstva města hlasovat v tomto případě také o
každém pozemku zvlášť.
O jednotlivých pozemcích bylo hlasováno takto:
- p. č. 895/1 - 2 pro, 16 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval - návrh nebyl schválen
- p. č. 905/6 - 8 pro, 12 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval - návrh nebyl schválen
- p. č. 2975 - 7 pro, 14 proti, 0 se zdržel, 1 nehlasoval - návrh nebyl schválen
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 2 Proti: 16
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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146/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jan
Horsák
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Jan Horsák.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu u jednotlivých pozemků přednesl
místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Ing. Radek Doležel navrhl hlasovat společně o všech třech pozemcích.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil negativní stanovisko k vrácení plochy pro zemědělské
využití.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Pro: 10 Proti: 11
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Nehlasovalo:
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová Usnesení: Přijato
Typ dokumentu: Usnesení
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147/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslav
Lojčík
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Jaroslav Lojčík.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu u jednotlivých pozemků přednesl
místostarosta města Ing. Pavel Karhan. Starosta města vyjádřil názor dát pozemky
do rezervy.
Ing. Radek Doležel navrhl hlasovat společně o všech pozemcích.
Bc. Jaroslav Chmelař k žádosti na změnu územního plánu vyjádřil negativní
stanovisko.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 4 Proti: 14
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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148/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslava
Remešová
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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: 31.10.2019
Úvodní slovo k žádosti o změnu územního plánu přednesl místostarosta města Ing.
Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař k žádosti na změnu územního plánu vyjádřil negativní
stanovisko.
Ke své žádosti se vyjádřili přítomni občané Karolovi.
Ing. Pavel Karhan se vyjádřil s tím, že je nutno respektovat vlastnické vztahy.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 6 Proti: 16
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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149/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zbíralovi
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali
Ivo a Veronika Zbíralovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé bude podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu
Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
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: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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150/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - GK
Holešov, z. s.
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o 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 Holešov, který podal
Golfový klub Holešov, z. s.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku.
Luděk Hradil vyjádřil negativní stanovisko.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

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

49.

Hlasování
Pro: 2 Proti: 20
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
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151/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov J. Ondroušek
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal
Jiří Ondroušek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na
pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 23.09.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že se jedná o
žádost o změnu lokality na tři typy využití.
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: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
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152/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi
(k. ú. Dobrotice)
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov (na pozemku
v k. ú. Dobrotice), který podali Oksana a Karel Loučkovi.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že se jedná o
žádost změny z plochy rekreace na plochu bydlení.
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: 1 Proti: 19
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
51.
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153/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi
(k. ú. Holešov)
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov (na pozemku
v k. ú. Holešov), který podali Oksana a Karel Loučkovi, a to pod podmínkou, že
se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s §
45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že se jedná o
návrh změny na plochu pro bydlení.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil názor počkat, až bude více žádostí v této lokalitě.
Luděk Hradil podpořil schválení s tím, že bude dodržena plánovaná rezerva.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 18 Proti: 4
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

52.

Zdrželo

se:

0
0

154/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J.
Tiefenbach a D. Tiefenbachová
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali
Jaroslav Tiefenbach a Dana Tiefenbachová, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
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: 18 Proti: 4
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
53.

Zdrželo

se:

0
0

155/4/ZM/2019 Plánované žádosti o dotace
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. podávání žádostí o dotace na tyto projekty:
• Vodovod Količín (Národní program Životní prostředí, MZe, případně
další)
• Náhon (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu)
- (MZe, OPŽP, případně další)
• Protierozní opatření, mokřady, poldry, rybníky, tůně, výsadby v krajině,
polní cesty (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) (MZe, OPŽP, případně další)
• Územní studie sídlení zeleně města Holešova (přesné názvy budou
doplněny dle potřeb konkrétního programu) - MZe, OPŽP, případně další
• Humanizace CpS v Holešově - zateplení - (Výzva OPŽP, případně jiné)
• Kluziště (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního
programu) - (Výzva MŠMT, případně jiné) - dle podmínek bude vybrán
nejvhodnější investor: Město Holešov x Orel jednota Holešov, případně
další
• Podzemní kontejnery (Výzva OPŽP, případně jiné)
• Obnova místních komunikací a jejich součástí, parkovacích ploch,
veřejná prostranství, zeleň, mobiliář (názvy budou doplněny dle potřeb
konkrétního programu) - (Výzva MMR, případně jíné)
• Rekonstrukce bazénu (MŠMT, IROP, OPŽP, případně jiné)
• Generel dopravy, výstavba cyklostezek (názvy budou doplněny dle
potřeb konkrétního programu)
• Rekonstrukce a výstavba sportovišť a jejich zázemí (názvy budou
doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (MŠMT - výzva V6 SPORT,
případně jiné)
• Výstavba sociálního bydlení (názvy budou doplněny dle potřeb
konkrétního programu)
• Zateplení budov (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního
programu)
• Obnova a opravy památek (názvy budou doplněny dle potřeb
konkrétního programu)

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Simoně Stuchlíkové
1.1. zajistit podání žádostí v termínu.
Termín: 30.09.2020
Z dalšího jednání se omluvil Mgr. Jiří Mikulenka.
Úvodní slovo přednesl starosta města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci týkající se
naplánovaného odstranění balkonů v Centru pro seniory. Informace poskytl
starosta města a vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav Julíček.
Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila kladné stanovisko a upozornila na dvě nové
výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navrhla doplnit výčet žádostí
o dotace na technické zhodnocení sportovišť.
Ing. Radek Doležel podal návrh doplnit výčet plánovaných žádostí o dotace
na rekonstrukci a výstavbu sportovišť a sociální bydlení. Reagoval Ing. Stanislav
Julíček a souhlasně se k doplnění plánovaných žádostí o dotace 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
54.

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

Zdrželo

se:

0
0

156/4/ZM/2019 Výběrové řízení - "Úklid a údržba veřejných prostranství města
Holešova"
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklid a údržba veřejných
prostranství města Holešova".
II. Zastupitelstvo města Holešova uložilo
radě města schválit zadávací podmínky a zahájit zadávací řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby s názvem "Úklid a údržba veřejných prostranství města
Holešova".
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Simoně Stuchlíkové
1.1. předložit podklady k projednání na schůzi rady města.
Termín: 31.10.2019
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Doplňující informace týkající se návrhu na usnesen í poskytl vedoucí Odboru ISÚ
Ing. Stanislav Julíček.

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace, zda se jedná o narovnání
vztahů se společností Technické služby Holešov, s. r. o. Kladně se vyjádřil
místostarosta města Ing. Pavel Karhan.
Luděk Hradil požadoval doplňující informace týkající se úklidu místních částí.
Poskytl je místostarosta Ing. Pavel Karhan.
Ing. Martin Koplík se dotazoval, zda zadávací řízení na veřejnou zakázku bude
připravovat externí společnost. Kladně se vyjádřil starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková
Typ dokumentu: Usnesení
55.

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

Zdrželo

se:

0
0

157/4/ZM/2019 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, ostatní plocha, o výměře cca 1.090
m2, včetně všech jeho součástí - parkoviště, přístřešku, zídky, oplocení, vše k. ú.
Holešov, z vlastnictví MGM, a. s., do vlastnictví města Holešova za kupní cenu
1.348.550 Kč bez DPH.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 31.12.2019
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

56.

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

Zdrželo

se:

0
0

158/4/ZM/2019 Plán jednání a kontrol finančního výboru na II. pololetí roku
2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán kontrol Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na II. pol. 2019 dle
předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Janě Šťastné
1.1. zajistit provedení kontrol.

Termín: 31.12.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města a vyzval předsedkyni finančního výboru Ing.
Janu Šťastnou, aby přítomné s plánem kontrol seznámila.
Ing. Radek Doležel podal návrh, aby plán jednání a kontrol zastupitelstvo města
vzalo pouze na vědomi. Vyjádřila se přítomná právnička města s tím, že by
zastupitelstvo města mělo schvalovat plán kontrol finančního a kontrolního výboru.
Zdeněk Hlobil citoval zákon o obcích, který toto potvrzuje.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Jana Šťastná
Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení
57.

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

Zdrželo

se:

0
0

159/4/ZM/2019 Plán jednání a kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova na II. pol. 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na II. pol. 2019 dle
předloženého a upraveného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Janu Koláčkovi
1.1. zajistit provedení kontrol.
Termín: 27.12.2019
Úvodní slovo přednesl starosta města a vyzval předsedu kontrolního výboru Mgr.
Jana Koláčka, aby přítomné s plánem kontrol seznámil.
Mgr. Svatava Ságnerová podala návrh vymezit všechny body předloženého plánu
kontrol termíny. Kladně se vyjádřil Mgr. Jan Koláček.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Helena Jelínková
Typ dokumentu: Usnesení

58.

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

Zdrželo

se:

0
0

Diskuse členů zastupitelstva města
Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se odstoupení společnosti
Kaufland od záměru vybudovat v Holešově obchodní centrum. Informace poskytl
starosta města.
Mgr. Helena Jandová pozvala přítomné na Divadelní přehlídku, kterou pořádá
Divadlo
6.
května
a
která
se
uskuteční
18.
až
20.
října.

Luděk Hradil, jednatel společnosti Raval Interier, s. r. o., informoval o plánovaném
budování veřejných WC v blízkosti židovské synagogy. Kladně se vyjádřil starosta
města.
Svatava Ságnerová se dotazovala, zda město chystá generel ve vztahu k vodnímu
hospodaření ve městě a požadovala informace týkající se rekonstrukce plaveckého
bazénu a rehabilitačního centra. Odpověděl starosta města s tím, že provozovatelé
rehabilitačního centra mají zájem odejít do jiných prostor a oprava bazénu bude
probíhat dle sestavené etapizace a potřeb objektu. K otázce týkající se vodního
hospodářství informoval o připravovaných mokřadech, dále o protierozním opatření
v Tučapech a finální přípravě generelu zeleně. Tyto informace doplnil místostarosta
Ing. Pavel Karhan s tím, že také probíhá oprava náhonu.
Mgr. Jan Koláček se vyjádřil k otázce fyzioterapie a rehabilitace s tím, že její
provozování je plánováno v prostorách nově vznikajícího areálu u Pivovaru.
59.

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně projednávaného
bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut k diskusi mimo
schválené body programu
Přítomná ředitelka 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmila Růžičková informovala o
nutnosti provedení opravy havarijního stavu fasády školy. Reagoval starosta města
s tím, že oprava se připravuje.
Bc. Lenka Hasníková požadovala informace týkající se odkupu domu na ul.
Masarykova. Informace poskytl starosta města.

60.

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

61.

Závěr - různé
Ve 21 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova
a poděkoval všem přítomným za účast.

V Holešově 27.09.2019

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města

Ing. Martin Koplík v. r.
ověřovatel

Luděk Hradil v. r.
ověřovatel

