
Z Á P I S  

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 02.11.2020 

ve velkém sále holešovského zámku 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr .  Jiř 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 lka  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka  

Omluveni :  Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka 

Návrhová 
komise:  

Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova 

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



přítomno 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Mgr. Jan Koláček 
a Gabriela Holčáková byli 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 bezúplatného nabytí id. 1/6 pozemku    p. č. 1413/5, k. ú. 
Holešov, a zařadit ji pod bod č. 25 a vyzval členy zastupitelstva města k podání 
návrhů na případné další doplnění nebo změnu programu. Zdeněk Hlobil podal 
návrh stáhnout z programu jednání bod č. 14 týkající se zveřejnění záměru směny 
pozemků a Ing. Pavel Karhan navrhl stáhnout bod č. 23 týkající se úplatného nabytí 
id 1/2 pozemku p. č. 2977/1, k. ú. Holešov. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto 
vyzval členy zastupitelstva města o programu 5. zasedání Zastupitelstva města 
Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání:  

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

6. 
Dodatek č. 1 k VPS s TS o dotaci na koupaliště v roce 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci budovy krytého 
bazénu na Tovární ulici čp. 1081 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Změna Statutu sociálního fondu Městského Úřadu Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Změna rozpočtu - RO 5/2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Odměny předsedům OV za výkon jejich funkce v I. pol. 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro roky 2021-
2025 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Revokace usnesení ZM (Kubíček, Kováčovi) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

13. 
Revokace usnesení ZM k. ú. Žopy (Ulrich) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

14. 
Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov (Hlobil) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Směna pozemků, k. ú. Holešov (Jániš) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



16. 
Směna pozemků, k. ú. Dobrotice (Zbranková) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Prodej městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je stavba - budova čp. 
38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Prodej části městského pozemku p. č. 1424, k. ú. Holešov (E.ON) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Prodej části městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - 
budova čp. 97 Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Dufková) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Úplatné nabytí pozemku p. č. 912/1, k. ú. Všetuly (Zapletal) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Fischer) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Úplatné nabytí id 1/2 pozemku p. č. 2977/1, k. ú. Holešov (Vičánková) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Bezúplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Farkašová) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Poskočilová) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné - EL-ENG reality 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

27. 
Majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, mostní 
objekt (ZK) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

28. 
Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 
Předkládá: Milan Roubalík 

29. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

30. 

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 

31. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

32. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Mgr. Helena Jandová, Luděk 
Hradil a Mgr. Jana Slovenčíková jako náhradnice. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Petr 
Šidlík, Roman Hyánek a Jakub Hřib. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o složení 
návrhové komise hlasovat. Jako skrutátorky hlasů určil pracovnice městského 
úřadu Ing. Irenu Minářovou a Ing. Marii Krajcarovou. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4. Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 

Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
21.09.2020, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města neměli k němu žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali 
na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

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

 schůze rady města v řádných termínech 
 jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, plesový 

výbor apod. 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s 

Policií ČR a městským architektem Ing. arch. J. Mrázkem a pravidelné 
porady s vedením TH a TS 

 investice a kontrolní dny - nám sv. Anny (sítě, dlažba, památník aj.), 
rekonstrukce začátku ul. Plačkov (parkoviště, parkoviště u sokolovny, 
chodník k 2. ZŠ), parkoviště u DPS na Novosadech, ulice Partyzánská 
(komunikace a VO), ul. Tovární (VO), Dobrotice (chodník lípa/benzinka), 
vodovod Količín atd. 



 příprava staveb - ul. Grohova a křižovatka u "Tacla", ul. Masarykova, oprava 
plaveckého bazénu a sport centra (projekt, úvěr), dětská hřiště, komunikace 
a chodníky atd. 

 koordinace správy majetku města: zahrada, hřiště, zeleň, parky, veř. 
prostranství, dětská hřiště aj. 

 řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS - zeleň a údržba města 
 příprava nových a nutných investičních akcí města a jejich financování 

v rámci projektů (dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.) - 
parkoviště za MěÚ, kluziště, bazén, kino, hasič. dům, komunikace, objekty 
města, DPS, zateplení a kuchyně CpS, ulice Palackého a Masarykova, 
zámek - Norské fondy, kostel - Min. kultury atd. 

 příprava významných akcí a jejich realizace - příprava dění na konci roku 
2020 a začátku 2021 - sv. Martin, advent a trhy, Vánoce, ohňostroj, plesová 
sezona, kluziště atd. 

 jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a farností 
Holešov 

 příprava a schůzky ke generelu dopravy, setkání se zástupci spol. 
Bezpečnostní systémy (PCO, kamer. systém), generel zeleně (Ing. 
Vránová), příprava projektů k protierozním opatření (Tučapy), 
protipovodňová opatření (Tučapy, Količín) apod. 

 pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace, 
rozpočty 

 komunikace se správci sítí a spolupráce při jejich investicích a opravách 
(VaK, Eon, plynaři - Grohova ul., atd.), spolupráce se spol. Lidl (parkoviště 
v Amer. parku) 

 jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS 
Zlínského kraje 

 jednání k přípravě komunitního plánu města 
 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
 účasti na několika pohřbech významných osobností města a místních částí 
 účasti na školských radách a jednání s příspěvkovými organizacemi města 
 komunikace s médii, měsíčník Holešovsko a informační kanály města (web, 

měst. rozhlas, facebook, propagace města) 
 jednání na krajském úřadu Zl. kraje - situace s epidemií covid 

(videokonference a schůzky), doprava, investice, kultura, sociální oblast aj. 
 jednání k přípravě komunitního plánu města, provoz senior taxi 

Důležitá jednání města a události: 
22.09. - Setkání k průmyslové zóně - nové koncepci využití a dopravnímu propojení 
s městem (město, Industry Servis, Zl. kraj, veřejnost) - zámek, velký sál 
23.09. - Zlínský kraj - sociální služby a projekty na roky 2021 a 22 
23.09. a 01.10. - Setkání se stavebníky nových RD v Žopech (za školkou) 
24.09. - Setkání s J. Kaňou - výstavba RD nad ulicí Sadová 
25.09. - Jednání k dopravě se zástupci Zl. kraje (aut. nádraží Holešov) 
29.09. - Setkání se zájemci o provozování senior taxi 
01.10. - Setkání se zástupci spol. Krodos Servis (aut. nádraží) 
02. a 03.10. - Volby do Zastupitelstva Zl. kraje (mikroregion) 
05., 26. a 30.10. - Setkání s projektanty spol. Centroprojekt (bazén) 
05.10. - Zasedání Krizového štábu města - covid 
06.10. - Setkání k přípravě Komunitního plánu města (určení prac. skupin) 
07.10. - Setkání se zájemci o stavbu nového domova důchodců nebo DPS 
09.10. - Setkání s projektanty Správy železnic - oprava hol. vlakového nádraží a 
nádražní budovy 
11.10. - Dokončení opravy nám. sv. Anny a odhalení Památníku smíření (+žehnání) 



16.10. - Setkání s vedením mateřských škol a 3. ZŠ - provoz, opatření, komunikace 
15. a 16.10. - Holešov, místní části, region - povodňová bdělost a koordinace 
opatření 
20.10. - Jednání s velitelem JSDH Hol. - financování a provoz jednotky v r. 2021 
29.10. - Zahradnictví Dobrotice - kontejnery a chodníky (OV) 
30.10. - Jednání Mikroregionu Holešovsko rozpočet, nový člen Lukoveček 
(Prusinovice) 
Epidemiologická opatření a informace - Covid 19 

 Městský úřad - od 12.10. je omezen provoz MěÚ na dva dny v týdnu - bude 
platit asi po dobu nouzového stavu). V pondělí a ve středu vždy 8 - 10 a 14 
- 17 hod. - úřední hodiny (jinak na tel. domluvě) 

 Od 12.10. je doporučován pro pracovníky MěU Hol. home office (práce 
z domu), většina práci z domu vždy ve čtvrtek a v pátek zvládá, popř. ještě 
v úterý odpoledne. Smyslem je zamezit co nejvíce vzájemným kontaktům. 

 V měsíci říjnu jsme na MěÚ evidovali několik kolegů pozitivních na covid, 
Proto bylo i několik jejich přímých spolupracovníků posláno domů na home 
office. Platí také pokyn či nařízení, že když někomu není dobře, zůstává 
doma na home office nebo s dovolenou. Tímto se zatím podařilo zachovat 
provoz úřadu, aniž by se musely některé odbory zavírat. 

 Pracovníci městského úřadu jsou nadále k dispozici řešit potřebné 
záležitosti - stavební úřad, životní prostředí, školství a kultura, "dopravka" a 
správní činnosti či právní, živnostenské oddělení nebo sociální odbor 
v budově v Tovární ulici. Kontakty na www.holesov.cz. 

 Školky - provoz mateřských škol byl zachován, ale již je v karanténě školka 
v Tučapech a částečně MŠ Radost v Grohově ulici. Další školky jsou 
v provozu. Město vydalo prosbu, aby lidé, pokud nemusí, nechávali děti 
doma. Tím se podařilo snížit počet dětí ve školkách. 

 Školy - školy jsou zavřeny, ale 3. Základní škola je tzv. pověřená k hlídání a 
vyučování dětí rodičů, kteří pracují v "exponovaných oblastech" (hasiči, 
policie, zdravotníci soc. služby). Kapacita 30 míst zatím postačuje. Škola je 
tedy v nouzovém provozu. 

 Úřad práce - většina pracovníků ÚP je v karanténě, proto je činnost úřadu 
velmi významně omezena jen na "sběr dokumentů a vyřízení nejnutnější 
agendy". Město bude dbát na dodržování všech hygienických opatření i ve 
vztahu k dalším subjektům působícím v budově v ul. Tovární, tedy 
organizacím (Charita, ÚP, Pedagog. - psychol. poradna) a městu. 

 Centrum pro seniory - několik zaměstnanců a pracovníků bylo testováno a 
jak mezi pracovníky, tak i klienty jsou covid pozitivní. Ale opatřeními a izolací 
prostor se daří zatím situaci zvládat. I když v poslední době se stav zhoršuje. 
Objekt je uzavřen. Pokud by rodiny si chtěli vzít své příbuzné do domácí 
péče, pracovníci centra toto umožní i s převedením příspěvku na péči. 

 Charita Holešov - pracovnice charity vykonávají práce z domu, aby se co 
nejméně setkaly navzájem na pracovišti (zajišťují nejnutnější služby) - mají 
pozitivní kolegy. 

 Obchodní společnosti - jak TS tak i TH zajišťuje veškeré práce bez omezení. 
Holešovský sběrný dvůr je v provozu. Ale je třeba mít ochranné prostředky 
a dbát na pokyny obsluhy sběrného dvora. 

Poliklinika: Po konzultaci s lékaři jsou přijata opatření ve vztahu k potřebné hygieně. 
Sportrelax centrum je uzavřeno a odběr energií je upraven na minimum. Správa 
bytů: provoz kanceláře je omezen tak, aby nedošlo ke kontaktu s klienty. Opravy 
havarijní se provádějí jen ty bezodkladné. Teplo a energetika běží vše bez omezení. 

http://www.holesov.cz/


 MKS, zámek - Všechny akce byly do odvolání nouzového stavu zrušeny a 
pracovníci MKS se věnují úklidu či dalším činnostem (asi jedna zatím 
pozitivní kolegyně). Městská knihovna je uzavřena stejně jako MIC. Vše 
funguje on-line kontakty. 

 SVČ TyMy je také uzavřeno, stejně jako Mateřské centrum. 
 Jednotka dobrovolných hasičů SDH je akce schopná a podobně jako SDH 

Holešov a jsou schopny řešit problematické události. 
 Městská policie a Policie ČR - i tyto významné bezpečností složky se 

potýkají s mnoha problémy, jejich akceschopnost je zachována! 

Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
22.09. - Koncert zpěvačky Radúza (nádvoří zámku) 
24.09. - Koncert Soni Červené a Karla Košárka (zámek) 
28.09. - Koncert k sv. Václavovi (Hol. komor. orchestr), mše sv. a setkání 
mikroregionu 
03.10. - Drakiáda - hasiči SDH Holešov 
06.10. - Setkání s vedením SFK Holešov - správa hřišť 
08.10. - Setkání se sokoli - Den sokolstva 
11.10. - Soutěž Zlatý oříšek - SVČ TyMy (zámek) 
17.10. - setkání s SKP a SDH Holešov - možnost pronájmu hasič. domu pro judo 
26.10. - Setkání s p. Zdeňkem Chytilem - předseda OV Tučapy (nar. 1980) 
26.10. - Setkání se zahrádkáři ze sídliště U Letiště (nové parkoviště) 
28.10. - Pietní akt ke státnímu svátku (Masarykova ul.) 
Pozvánky - zatím jen orientačně: 
6.11. Slavnost broučků - symbolicky (TyMy) 
11. 11. Den veteránů válek a svatomartinské oslavy 
17.11. Den studentstva a Den boje za svobodu 
28.11. Vánoční strom - rozsvěcení a ván. trhy 
28. 11. Výstava betlémů - zámek 
5. 12. Vánoční čas s Jů a Hele - kino Svět 
6.12. Mikulášská jízda městem - SDH Holešov 
12. 12. Vánoční pohlazení - vystoupení kroužku SVČ 
11. 12. Česko zpívá koledy - nám. Dr. E. Beneše - celostátní akce 
24. 12. Mše svatá pro děti, půlnoční mše svatá - farní kostel 
25. 12. Vánoční koncert Hol. chrám. sboru a Hol. komor. orchestru - kostel 
26. 12. Vánoční koncert Moravských dětí a sboru Plamínek - kostel 
1. 1. 2021 Tradiční novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
Pozvánky na akce a informace: www.holesov.cz a www.holesov.info 
Pomoc seniorům a potřebným spoluobčanům v době epidemie 
V důsledku epidemiologických opatření a především k zamezení šíření virové 
nákazy Covid 19 dochází stále k zpřísňování karanténních opatření. Proto je třeba 
zamezit samotnému šíření nemoci mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a 
společnosti. Velmi důležité je i to, aby se pozitivně testovaní občané nebo lidé 
v karanténě nemuseli pohybovat na veřejnosti kvůli zajištění svých "životních" 
potřeb (především nákupy základních potravin, léky a hygienické potřeby aj.). 
Členové holešovského skautského hnutí a místní organizace jsou podobně jako na 
jaře - v rámci dobrovolnických aktivit - ochotní pomoci potřebným lidem a seniorům 
s nákupy, dodáním nutných léků a dalších pro život důležitých věcí (pošta, 
dokumenty, hygiena apod.). 
Občané našeho města a místních částí, lékaři, lékárny a popř. úřady (Úřad práce 
aj.) se mohou obracet na telefon: 775 275 111 - přímé tel. číslo na skautskou 
pomoc. 

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


Spolupráci a pomoc potřebným lidem bude koordinovat i město Holešov a Městská 
police Holešov - tel.: 573 521 111 (spojovatel MP Holešov a města - 24 h denně), 
popř. i 724 030 893 (starosta). 
  
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 128/6/ZM/2020 Dodatek č. 1 k VPS s TS o dotaci na koupaliště v roce 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště v roce 
2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dodatek smlouvy k podpisu. 

Termín: 06.11.2020 

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

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 129/6/ZM/2020 Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci 
budovy krytého bazénu na Tovární ulici čp. 1081 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci budovy krytého 
bazénu na Tovární ulici čp. 1081 v předloženém znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dodatek smlouvy k podpisu. 

 
 

Termín: 13.11.2020 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
 



Doplňující informace požadovala Ludmila Hřeben Štaudnerová. Poskytl je přítomný 
vedoucí finančního odboru Ing. Dušan Leško. 
 
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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 130/6/ZM/2020 Změna Statutu sociálního fondu Městského Úřadu Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu Městského úřadu Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 27.11.2020 

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

Mgr. Helena Jandová vyjádřila negativní stanovisko, aby o čerpání sociálního fondu 
rozhodovala pouze rada města a požadovala doplňující informace. Poskytl je 
tajemník městského úřadu Ing. František Fuit a starosta města. 

Mgr. Svatava Ságnerová a Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřily souhlasné 
stanovisko. 

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Lenka Doleželová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

9. 131/6/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 5/2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 12, 13 a 14. 
 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 



1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 30.11.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením provedl přítomné vedoucí 
finančního odboru Ing. Dušan Leško. 

Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informaci k dotaci spolku Orel ve 
výši 300 tis. Kč na pořízení kluziště. Informace poskytl místostarosta města 
Ing.  Pavel Karhan. 

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

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

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

 

10. 132/6/ZM/2020 Odměny předsedům OV za výkon jejich funkce v I. pol. 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vyplacení odměn předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 
2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 13.11.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová podala podnět, aby odměny za výkon funkce 
předsedy osadního výboru byly vypláceny také členům zastupitelstva města. 
Reagoval starosta města s tím, že bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu, aby 
se tímto podnětem zabýval. 

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 

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

 



11. 133/6/ZM/2020 Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro 
roky 2021-2025 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro roky 
2021- 2025 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. zajistit odeslání schváleného Programu regenerace MPZ Holešov na 
Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav Kroměříž a Krajský úřad 
Zlínského kraje. 

Termín: 27.11.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné stanovisko. 

Mgr. Helena Jandová poukázala na špatnou formální správnost vytvořeného 
dokumentu. Bylo uloženo tajemníkovi městského úřadu, aby zajistil nápravu. 

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

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

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

 

12. 134/6/ZM/2020 Revokace usnesení ZM (Kubíček, Kováčovi) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 103/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění 
záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 
146  m2, k. ú. Holešov 
a  
revokaci usnesení č. 108/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění 
záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 m2, 
k. ú. Holešov. 

2. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o 
výměře 63 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu s tím, že 
město nebude vyžadovat zpětně nájem. 

3. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o 
výměře 146 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu s tím, že 
město nebude vyžadovat zpětně nájem. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce za prodejní cenu 300 Kč/m2. 

Termín: 30.11.2020 



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

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila doporučující stanovisko, které 
podpořil Bc.  Jaroslav Chmelař s tím, že bude zveřejněn záměr prodeje 
uvedeného městského pozemku za 300 Kč/m2 

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: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 135/6/ZM/2020 Revokace usnesení ZM, k. ú. Žopy (Ulrich) 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 101/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění 
záměru prodeje městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 
337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 700 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 

2. zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní 
plocha, o výměře cca 337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 210 Kč/m2 dle 
předloženého návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.11.2020 

 
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 v negativní formě a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

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

 

14. 136/6/ZM/2020 Směna pozemků, k. ú. Holešov (Jániš) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
Ing.  Romana Jániše část městského pozemku p. č. 1712/1, orná půda, o výměře 
cca 178 m2, městského pozemku p. č. 1712/4, ostatní plocha, o výměře 231 m2, 
k.  ú. Holešov, a z vlastnictví Ing. Romana Jániše přejdou do vlastnictví města 
Holešova pozemky p. č. 346, zastavěná plocha - zbořeniště, o výměře 211 m2 a 
p.  č. 347, zahrada, o výměře 198 m2, k. ú. Holešov. Náklady na směnu pozemků 
uhradí Ing.  Roman Jániš. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

15. 137/6/ZM/2020 Směna pozemků, k. ú. Dobrotice (Zbranková) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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. Doplatek rozdílné výměry 300 Kč/m2, finanční vyrovnání za 
převáděný strom (hodnota bude určena znaleckým posudkem) a náklady na směnu 
pozemků hradí město Holešov. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

16. 138/6/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je stavba - 
budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m2, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a části městského pozemku p. č. 93, 
zahrada, o výměře cca 95 m2, k. ú. Holešov, Bc. Evě Kovářové za kupní cenu 
3.001.000 Kč + náklady s prodejem spojené. 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

17. 139/6/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 1424, k. ú. Holešov 
(E.ON) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1424, zahrada, o výměře určené GPL 

č.  2528-384/2020 18 m2, k. ú. Holešov, společnosti E.ON Distribuce, a. s., za 

kupní cenu 600 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

18. 140/6/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 97 Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, Lukáši Slováčkovi za kupní 
cenu 1.850.000 Kč + náklady s prodejem spojené. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

19. 141/6/ZM/2020 Úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov 
(Dufková) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 
23  m2, k. ú. Holešov, za kupní cenu 1.000 Kč/podíl 1/12 z vlastnictví Ing. Marie 
Dufkové do vlastnictví města s tím, že náklady na převod hradí město. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

20. 142/6/ZM/2020 Úplatné nabytí pozemku p. č. 912/1, k. ú. Všetuly (Zapletal) 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. úplatné nabytí pozemku p. č. 912/1, ostatní plocha, o výměře 1 339 m2, k. ú. 
Všetuly, pod komunikací, z vlastnictví Radka Zapletala do vlastnictví města za 
kupní cenu 750 Kč/m2. 

2. bezúplatné nabytí komunikace a veřejného osvětlení, vybudovaných na 
pozemcích p. č. 912/1 (pozemek ve vlastnictví Radka Zapletala), p. č. 1001, 
p.  č. 1002 a p. č. 1019 (pozemky ve vlastnictví města), z vlastnictví Radka 
Zapletala do vlastnictví města. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 26.02.2021 

 
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 v negativní formě a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

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

 

21. 143/6/ZM/2020 Úplatné nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov 
(Fischer) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 
23  m2, k. ú. Holešov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 200 Kč/m2 z 
vlastnictví Ing. Vladimíra Fischera do vlastnictví města s tím, že náklady na převod 
hradí město. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

22. 144/6/ZM/2020 Bezúplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov 
(Farkašová) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 
23 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Ing. Hany Farkašové do vlastnictví města s tím, 
že náklady na převod hradí město. 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

23. 145/6/ZM/2020 Bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov 
(Poskočilová) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 
23 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Ing. Evy Poskočilové do vlastnictví města s tím, 
že náklady na převod hradí město. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

24. 146/6/ZM/2020 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné - EL-
ENG reality 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné, uzavřené s EL-ENG 
reality, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 



Termín: 26.02.2021 

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

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

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

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

 

25. 147/6/ZM/2020 Majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: 
Tučapy, mostní objekt (ZK) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, mostní 
objekt: 
  

1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků včetně veškerých 
součástí a příslušenství z vlastnictví města do vlastnictví Zlínského 
kraje pozemky p. č. 588/10, ostatní plocha, o výměře 1 m2, p. č. 589/5, ostatní 
plocha, o výměře 17 m2, a p. č. 589/6, ostatní plocha, o výměře 104 m2, k. ú. 
Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu 

2. bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství 
z  vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města  p. č. 590/2, ostatní plocha, 
o   výměře 7 m2 a p. č. 590/3, ostatní plocha, o výměře 53 m2, k. ú. Tučapy u 
Holešova 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu na úřední desce. 

Termín: 30.11.2020 

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

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

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

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

 



26. 148/6/ZM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a 
sociálních věcí (mimořádné finanční dotace) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 
2020 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) dle předloženého 
návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu. 

Termín: 20.11.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Jakub Hřib vyjádřil podporu poskytnutí dotace a zároveň před projednáváním zprávy 
splnil ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace. Poskytl je Milan 
Roubalík a Jakub Hřib jako předseda spolku Atletika Holešov. 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila doporučující stanovisko a podala podnět, 
aby byli členové zastupitelstva města seznamováni s výší finančních dotací, 
které byly jednotlivým spolkům na schůzi rady města schváleny. Bylo dohodnuto, 
že tajemník městského úřadu realizaci tohoto podnětu zajistí. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

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

 

27. Diskuse členů zastupitelstva města 

Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informace týkající se prováděných 
stavebních úprav - kanalizačních přípojek v ul. Grohova. Poskytl je starosta města 
a místostarosta města Milan Roubalík. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila poděkování za provedené opravy v 
prostorách městského hřbitova. 

Jakub Hřib podal podnět zabývat se vytvoření strategie sportu ve městě v 
souvislosti s udělováním finančních dotací spolkům se sportovním zaměřením. 

Ing. Radek Doležel tento podnět podpořil. 

Mgr. Svatava Ságnerová také podpořila vytvoření pracovní skupiny, která tento 
dokument připraví a zároveň informovala, že holešovská společnost 
Satturn, s.  r.  o., převezme ocenění od chilského velvyslance v rámci soutěže Ceny 



Magalhäesova průlivu za inovativní práce na systému Enceladus s potenciálním 
pozitivním globálním dopadem.  

  

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

Občané města možnosti diskuse nevyužili. 

   
 

29. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

Předseda návrhové komise Jakub Hřib přednesl souhrn přijatých usnesení. 
Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

30. Závěr - různé 

V 18 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 

V Holešově 09.11.2020 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Luděk Hradil v. r.                         Mgr. Helena Jandová v. r. 
ověřovatel               ověřovatelka      


