
Z Á P I S  

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 17.02.2020 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka 
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 
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te lka 
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l ka 
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šne idr ,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka 

Omluveni :  Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka 

Návrhová 
komise:  

Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l ka 
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova 

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf 
Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je 
přítomno 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Pavel Karhan 



byl z jednání pro nemoc omluven. 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: Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov, 
Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, 
Holešov - revokace usnesení č. 1/1/ZM2020, Změna rozpočtu - RO 1/2020 a Plán 
činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2020. Následně 
vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění nebo 
změnu programu. 
Ing. Radek Doležel podal návrh zrušit projednávání bodu č.  9 týkajícího se žádosti 
o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města Holešova - revokace 
usnesení ZM ze dne 13.01.2020. O tomto návrhu  bylo hlasováno takto: 11 pro, 11 
proti, 0 se zdržel. Návrh nebyl schválen. Mgr. Svatava Ságnerová podala návrh, 
aby byla právničkou města prověřena platnost jednání vzhledem k doplnění 
programu o závažné body týkající se rekonstrukce budovy Rehabilitačního centra 
až po odeslání pozvánky. Přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová 
platnost jednání nezpochybnila. Mgr. Helena Jandová se vyjádřila negativně, jelikož 
veřejnost o těchto projednávaných bodech v původní pozvánce, která byla 
zveřejněna na úřední desce, nevěděla. Starosta nutnost doplnění programu objasnil 
s tím, že projednávání bodů bylo avizováno na jednání zastupitelstva města 
13.01.2020 a také na veřejném setkání, které se uskutečnilo 04.02.2020 v kině 
Svět. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva města o 
programu 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

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

6. 
Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp.1081, 
Holešov - revokace usnesení č. 1/1/ZM2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické 
farnosti Holešov na zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandra 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Žádost o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města Holešova 
- revokace usnesení ZM ze dne 13.01.2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti 
Jednotky SDH Holešov pro rok 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



11. 
Změna rozpočtu - RO 1/2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Zveřejnění záměru směny pozemků k. ú. Holešov, Nadsadová III. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

13. 
Zveřejnění záměru prodeje 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 

14. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 588/1, k. ú. 
Tučapy u Holešova 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

16. 
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 
1023/42 a p. č. 896/9, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov, společnosti EL-
ENG, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Prodej pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Nabytí části pozemku 1851/1, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata Svozilová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Hana Svobodová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Změna Územního plánu Holešov na základě přezkumu Krajského úřadu 
Zlínského kraje 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

27. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

28. 
Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova 
Předkládá: Ing. František Fuit 

29. 
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 
2020 
Předkládá: Mgr. Jan Koláček 



30. 
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 
2020 
Předkládá: Ing. Jana Šťastná 

31. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

32. 

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 

33. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

34. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Ing. Radek Doležel a Ing. Jana 
Šťastná, náhradnice Mgr. Jana Slovenčíková. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn 
o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Martin 
Koplík, Bc. Jaroslav Chmelař a Ludmila Hřeben Štaudnerová. Jelikož nebyly jiné 
návrhy, dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4. Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 

Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova v 
roce 2019 a 1. v roce 2020, konaných 17.12.2019 a 13.01.2020, obdrželi členové 
zastupitelstva města elektronickou formou. Členové zastupitelstva města k zápisu 
z tohoto zasedání neměli žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

Hlasování 
Pro: 22 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, tj. 
17.12.2019.  

  
Město "pravidelné":  

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

plesového výboru 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 

 příprava investice na nám sv. Anny (sítě, dlažba aj.), Plačkov a ul. 
Grohova (podzemní kontejnery a parkoviště) a křižovatka u "Tacla", ul. 
Masarykova, parkoviště na Novosadech atd. 

 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) 

 příprava nových a nutných investičních akcí města a jejich financování 
v rámci projektů (dokumentace a administrativní věci, žádosti apod.) - 
bazén, kino, hasič. dům, komunikace, objekty města, DPS, zateplení a 
kuchyně CpS, vodovod Količín, ulice Palackého a Masarykova, zámek 
- Norské fondy, kostel - Ministerstvo kultury atd. 

 příprava aktuálních významných akcí a jejich realizace - adventní a 
vánočního období. Příprava akcí roku 2020 - novoroční ohňostroj, 
novoroční koncert města, ples města a plesová sezona, Dny města, 
Den učitelů, partnerská města, výročí umučení sv. J. Sarkandra (400 
let) aj. 

 pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace 
aktivit a restaurace v zámku, rozpočty. 

 účasti na školských radách a jednání s příspěvkovými organizacemi 
města 

 kontrolní dny - 3. ZŠ, podzemní kontejnery (Plačkov a nám. sv. Anny), 
ulička k Partyzánské ul., lokalita mezi ul. Ovocná a Zahradní (Pechovo) 
aj. 

 zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
 územní plán - projednávání změn a hledání optimálního a nového 

řešení některých území a lokalitách 
 jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a farností 

Holešov 
 komunikace s médii a příprava měsíčníku Holešovsko 
 jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS 

Zlínského kraje 
 příprava a schůzky ke generelu dopravy, setkání se zástupci spol. 

Bezpečnostní systémy (mapování bezpečnostních opatření ve městě - 
PCO, kamer. systém aj.), protierozním opatření (Tučapy), 
protipovodňovým opatřením (Količín) apod. 

 jednání na KÚZK - doprava, investice, kultura, sociální oblast, pravidla pro 
poskytování dotací v oblasti sociálních služeb aj. 

 jednání k přípravě komunitního plánu města a provoz senior taxy 



 6. - 14. 2. setkání se všemi pracovníky jednotlivých odborů MěÚ 
Holešov 
  
Další důležitá jednání města: 
 
18. 12. 2019 Setkání s jubilujícími dárci krve - úřad 
19.12. Schůzka s JUDr. Skopalem - pozemky za ul. Grohova 
9. 12. Kontrolní den na opravě sokolovny 
27. 12. 2019 Mimořádné jednání rady města - ředitel MKS 
6. 1. 2020 Jednání s pracovníky MKS Holešov (další 7., a 9. 1., 6. 2. a 
každou středu atd.) 
8. 1. Jednání o podzemních kontejnerech a se zpracovateli generelu 
dopravy 
10. 1. Setkání s Ing. Filipem (KÚZK, dotace) - projekty a dotace 
13. 1. Mimořádné řádné setkání zastupitelstva města k opravě 
Sportrelax centra 
15. 1. Jednání se zástupci spol. Kuraray 
16. 1. Jednání se zástupci Centroprojektu Zlín - bazén (také13. a 14. 
2.) 
21. 1. Ministerstvo kultury Praha - Norské fondy (zámek) 
28. 1. Setkání se zástupci spol. Rapos a techniky - oprava zařízení na 
zámku 
29. 1. Setkání na Úřadu práce - VPP a veřejná služba 
31. 1. Setkání se starosty a Ing. Baranem - cyklostezka do Rymic 
3. 1. Setkání se zástupci spol. LIDL - parkoviště a nová prodejna 
4. 1. Setkání s řediteli příspěvkových organizací - bezpečnostní 
situace ve městě 
4. 1. Setkání s občany v kině Svět - bazén a Sportrelax centrum 
5. 1. Setkání s J. Kaňou - Pivovar, lokalita "Nad Sadovou" 
7. 1. Setkání ve společnosti MOPAS - sanace znečištěných prostor a 
území 
11. 1. Další prohlídka Sportrelax centra, 13. 2. návštěva krytého 
bazénu ve Val Meziříčí 
12. 2. Schůzka s rodinou Ehrlichovou - rybník v Jankovicích 
14. 2. Setkání s velitelem HZS ZK - stěhování prof. hasičů na zónu 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV aj.: 
  
18. 12. 2019 Vyhodnocení programů spol. Nestlé 
22. 12. Otevírání zámeckého kluziště a koncert ZUŠ na náměstí 
25.12. Vánoční koncert HKO a Chrám. sboru - kostel 
26. 12. Vánoční koncert HDS Moravské děti - kostel 
28.12.2019 Vánoční turnaj v kulečníku - rest. Barborka 
1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj v zámecké zahradě 
3. 1. Výroční schůze SDH Žopy 
5. 1. Zahájení výstavy fotoklubu z Topoľčianek - zámek 
5. 1. Novoroční koncert města s HKO - zámek 
10. a 11. 1. Tříkrálová sbírka 
10. 1. Setkání zástupců neziskových organizací města - MěÚ 
11. 1. Ukončení vánoční sezóny na náměstí a výroční schůze SDH 
Količín a SDH Dobrotice 
16. 1. Veletrh cestovního ruchu v Brně 
18. 1. Ples města Holešova - zámek 
25. 1. Ples farnosti, 26. 1. Niel Zaza - koncert zámek 



27. 1. Setkání k projektům škol - 1. ZŠ 
27. 1. Připomínka židovských obětí - Den obětí holocaustu - žid. 
hřbitov a fara 
29. 1. Výroční schůze KČT a spolku Všetuláci sobě 
31. 1. Setkání s pořadateli LŠBH 
1. 2. Ples sdružení Castellum a CK Bohemian Tour 
5. 2. Návštěva premiéra vlády A. Babiše v Bořenovicích 
7. 2. Výroční schůze Vlastivědného kroužku 
8. 2. Ples Gymnázia L. J. a ples SDH Žopy 
11. 2. Setkání se zástupci Muziky Holešov (i 7. 1.) 
14. 2. První schůzka s pořadateli k organizaci bikemaratonu Drásal 
14. 2. Večer bojovníků - zámek 
15. 2. Zlínští hokejisti na zámeckém kluzišti a ples 2. ZŠ 
  
Aktuální pozvánky: 
 

22. 2. Rohálovská desítka - běh v Prusinovicích, 27. ročník 

26. 2. Studentské představení Ples v opeře - Konzervatoř Kroměříž (zámek) 

29. 2. Ples k 140. výročí založení SDH a Sokol Hol. - hasič. dům 

7. 3. Rockový ples - zámek 
14. 3. Zámecký PARTY ples - zámek 
17. 3. Vlastivědná přednáška - knihovna 
20. 3. Mucha - koncert - klub zámek 
21. 3. zahájení fotbalové sezony - stadion Střelnice, Všetuly 
21. 3. Vítání jara a vycházky - SVČ 
21. 3. Den otevřených dveří meteorologické stanice 
26. 3. Den učitelů města - zámek 
27. 3. Noc s Andersenem - knihovna, školy 
28. a 29. 3. Letní čas 
29. 3. Pražský komorní orchestr a hosté - koncert Muziky Holešov (zámek) 
4. 4. Den pro zdraví a Charitativní běh pro zdraví - 3. ZŠ 
5. 4. Všetulká hůlka - zámek 
17. 4. Nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva - 17. ročník 
17. 4. Okresní kolo Mladý zahrádkář - zámek 
18. 4. Otevírání nebe - průmyslová zóna Holešov 
24. 4. Zahájení zámecké sezony (MKS) - zámek 
25. 4. Rohálovská 50ka - 11. ročník závodu horských kol 
27. 4. Řádné jednání Zastupitelstva města 

30. 4. Majáles - studentské slavnosti - Gymnázium Holešov 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
  
Významné dny: 
21. únor - Mezinárodní den mateřského jazyka 
22. únor - Světový den skautů - Den myšlenky bratrství, Den obětí zločinu 
26. únor - Popeleční středa (ostatky 29. 2. a 1. 3.) 
3. březen - Den boje spisovatelů za mír a divoké přírody 
7. březen - Památný den - narození T. G. Masaryka 
8. březen - Mezinárodní den žen 
10. březen - Den Tibetu (vyvěšování tibetské vlajky) 

http://www.holesov.cz/
http://www.holesov.info/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/


11. březen - Evropský den památky obětem terorismu 
24. březen - Mezinárodní den invalidů 
28. březen - Den učitelů (nar. J. A. Komenský - 1592) 
1. duben - Mezinárodní den ptactva 
7. duben - Světový den zdraví, slaví se od r. 1950 
18. duben - Mezinárodní den ochrany památek 
22. duben - Mezinárodní Den Země 
24. duben - Den boje proti pokusům na zvířatech 
24. duben - Mezinárodní den skautů a skaute 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 4/2/ZM/2020 Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 
1081, Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
provedení stavebních úprav budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, 
Holešov  v 1. etapě dle předloženého návrhu A. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Stanislavu Julíčkovi 

1.1. učinit potřebné kroky ke zpracování technické dokumentace. 
 

Termín: 20.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města schválit návrh provedení rekonstrukce Rehabilitačního 
centra na ul. Tovární  - variantu A. Následně vyzval přítomného vedoucího Odboru 
ISÚ Ing. Stanislava Julíčka, aby představil všechny 3 předkládané varianty 
provedení této rekonstrukce. V této souvislosti vyzval také přítomného vedoucího 
Odboru finančního Ing. Dušana Leška, aby přítomné seznámil s finančními 
náročnostmi jednotlivých etap i ve vztahu k přijatému úvěru a finančním možnostem 
města. Doplňující informace poskytl starosta města s tím, že upozornil, že tento 
objekt je v havarijním stavu a je nutno co nejdříve jeho rekonstrukci řešit, zároveň 
se musí vzít v úvahu nutnost  řešit opravu dalších důležitých objektů města a 
rozšiřování služeb města na úkor jiných důležitých investic města je nutno zvážit a 
co nejdříve rozhodnout o řešení této problematiky. 
Zdeněk Hlobil se dotazoval, zda existuje možnost, že by tento areál byl přiřazen 
pod některé ze školských zařízení, aby na ně bylo možno získat dotaci z 
Ministerstva školství. Negativně se vyjádřil starosta města s tím, že tento objekt by 
musel vlastnit nebo provozovat nějaký plavecký klub a nesměl by mít komerční 
charakter. 
Jakub Hřib tento názor zpochybnil. Starosta reagoval negativně, jelikož jeho 
provozování nesmí být výdělečnou činností. 
Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informace týkající se řešení bazénové 
vany v souvislosti s hloubkou bazénu a negativně se vyjádřila k tomu, že není 
předložena původní varianta 2A od projektanta společnosti Centroprojekt z roku 
2018, kterou pomocí dataprojektoru přítomným představila. Reagoval starosta 
města a Ing. Stanislav Julíček. 



Ing. Radek Doležel informoval o stanovisku projektanta, že tato varianta by celou 
rekonstrukci značně prodražila. 
Nyní starosta města vyzval přítomné občany města, aby se k této problematice 
vyjádřili. Občané vyjádřili svůj názor a nesouhlas s předloženými variantami. 
Mgr. Jana Slovenčíková se vyjádřila negativně, že i přes několik uskutečněných 
jednání, dochází ke slovním napadáním přítomných občanů, kteří navštěvují 
plavecký bazén za účelem sportování. Bazén by měl být relaxačním prostorem pro 
všechny občany města.  
Tento názor podpořil Ing. Radek Doležel a Ludmila Hřeben Štaudnerová s tím, že 
celý projekt měl svůj vývoj a vyzval ke konstruktivním jednání vedoucím k 
rozhodnutí o řešení této problematiky za podmínky přijetí určitých kompromisů. 
Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil s tím, že dle jeho názoru všechna veřejná jednání 
plynula k tomu, že je zájem udržet bazén ve čtyřech drahách, aby se tak vyšlo vstříc 
této skupině veřejnosti a podpořil takové řešení rekonstrukce. Tento názor vyvrátil 
starosta města. 
Oldřich Rektořík podpořil skupinu občanů s malými dětmi, kteří by chtěli v 
prostorách bazénu relaxovat, a k tomu sloužící prvky přivítal s tím, že by byly 
zachovány 3 plavecké dráhy. 
Ing. Jana Šťastná jako ředitelka Centra pro seniory důrazně upozornila, že je nutná 
rekonstrukce havarijního stavu tohoto objektu - balkonů apod. 
MVDr. Zbyněk Miklík podpořil sportování a plavání s tím, že je třeba vybrat  jednu z 
předložených tří variant. 
Ing. Martin Koplík informoval o svém negativním stanovisku k předloženým třem 
variantám s tím, že je dle jeho názoru nedostačující okomentování varianty 
C. Vyjádřil se Ing. Stanislav Julíček, že u této varianty hrozí značné vícenáklady. 
V této chvíli nechal starosta hlasovat o tom, kdo je pro rozšířit bazén směrem ke 
společnosti MGM, z čehož vyplývá nutnost úvěrově zatížit město o více než 15 mil. 
Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 15 proti, 2 se zdrželi. Tento návrh 
nebyl schválen. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace v souvislosti s 
předloženými variantami. Poskytl je starosta města. 
Jakub Hřib vyjádřil pochybnosti k variantě A s tím, že varianta B nedává smysl 
ekonomicky, protože nepřiláká do tohoto objektu nové občany. Vyjádřil se Ing. 
Stanislav Julíček. 
Starosta města nechal orientačně hlasovat o variantách. Pro variantu A: 10 pro, pro 
variantu B: 4 pro, pro variantu C: 7 pro, a to z toho důvodu, aby bylo jasné, o které 
variantě má dát hlasovat jako první. 
Jakub Hřib podpořil hlasování pro variantu C v souvislosti s provozními náklady, 
které město v současnosti dotuje a zkušeností z jiných plaveckých areálů, kdy by 
se navýšila cílová skupina občanů, kteří by areál navštěvovali a přinesli by 
městu finanční prostředky. 
Tento názor podpořil Ing. Radek Doležel. 
Negativně se vyjádřil v souvislosti s navýšením zadluženosti města Zdeněk Hlobil. 
Ing. Martin Koplík podal návrh tento bod přerušit a pokračovat na březnovém 
zasedání. Tento návrh podpořil Bc. Jakub Šneidr. O návrhu bylo hlasováno takto: 7 
pro, 10 proti, 5 se zdrželo. Tento návrh nebyl schválen. 
Negativně se k přerušení projednávání vyjádřila Ludmila Hřeben Štaudnerová a 
Luděk Hradil. 
Mgr. Jan Koláček informoval o tom, že postrádá existenci strategického plánu 
města. Vyjádřil se starosta města, že tento plán existuje a byl 3 roky zpracováván 
na dobu 10 let a není potřeba ho měnit. Doplňující informaci o aktuálním 
zpracovávání investičních akcí města v akčním plánu doplnila Mgr. Jana 
Slovenčíková. 



Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že město má na to vzít si úvěr v souvislosti s 
variantou C a vyjádřil podporu tohoto řešení. 
Ing. Jana Šťastná vyjádřila s tímto názorem nesouhlas vzhledem k nutnosti 
rekonstrukce havarijního stavu balkónů Centra pro seniory, na což město finanční 
prostředky v současné době nemá.  
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení týkající se 
jednotlivých variant a dal pokyn o nich hlasovat. O variantě C bylo hlasováno takto: 
11 pro, 12 proti, 0 se zdržel. Tato varianta nebyla schválena. O variantě B bylo 
hlasováno takto: 4 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Tato varianta nebyla schválena. Bylo 
tedy závěrem hlasováno o variantě A. Tato varianta byla schválena. 

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

Hlasování 
Pro: 12 Proti: 6 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

7. 5/2/ZM/2020 Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární 
čp. 1081, Holešov - revokace usnesení č. 1/1/ZM2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 1/1/ZM/2020 týkající se výběrového řízení na získání 
úvěru ve výši 85 mil. Kč na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, 
Tovární čp. 1081, Holešov. 

2. vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 100 mil. Kč pro 
financování této investiční akce se splácením do roku 2032. 
 

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

1.1. zajistit vypsání výběrového řízení. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že diskuse proběhla v průběhu 
projednávání předchozího bodu a dal pokyn o návrhu na usnesení hlasovat. 

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

Hlasování 
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

8. 6/2/ZM/2020 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
Římskokatolické farnosti Holešov na zařízení pamětní síně sv. Jana 
Sarkandra 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické farnosti 
Holešov na zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandra dle předloženého 
návrhu a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 



Termín: 17.02.2020 
Úvodní slovo přednesl starosta města.  
Jakub Hřib požadoval vyjádření k žádosti o poskytnutí finanční dotace z 
programu pro poskytování mimořádných finančních dotací v souvislosti s tím, že 
lhůta pro jejich podání začíná běžet 1. dnem měsíce března. Vyjádřil se starosta 
města, že se nejedná o schvalování oficiální dotace z Akce milion. Doplňující 
informace poskytl vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče Ing. Petr 
Chvátal s tím, že tato dotace má formu individuální dotace poskytované přímo z 
rozpočtu města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová k oběma materiálům týkajícím se sv. Jana 
Sarkandra vyjádřila negativní stanovisko a předala členům zastupitelstva města na 
zvážení vypracovanou studii o životě Jana  Sarkandra. 
Mgr. Jana Slovenčíková podpořila zřízení pamětní síně sv. Jana Sarkandra z 
důvodu navýšení cestovního ruchu a propojenosti Polska a České republiky s tím, 
že kostel Sv. Anny by tak zároveň získal další část prohlídkového okruhu. 
Oldřich Rektořík poskytl doplňující informaci o doporučujícím stanovisku rady města 
s tím, že tato finanční částka je v rozpočtu města vyčleněna. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

Hlasování 
Pro: 12 Proti: 3 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 7/2/ZM/2020 Žádost o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a 
města Holešova - revokace usnesení ZM ze dne 13.01.2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 
revokaci usnesení č. 3/1/ZM/2020 ze zasedání konaného dne 13.01.2020 
a nevyjádřilo souhlas s podáním žádosti Římskokatolické farnosti Holešov 
o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. informovat farnost o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 17.01.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města revokovat usnesení z minulého zasedání a schválit žádost. 

Negativně se vyjádřila Mgr. Helena Jandová. 

Doplňující informace poskytl Ing. Karel Bartošek a Oldřich Rektořík. 

Jakub Hřib požadoval objasnění rozdílu mezi patronem farnosti a patronem města. 
Vyjádřil se Ing. Karel Bartošek, že patron farnosti neexistuje, pouze patron města. 

Zdeněk Hlobil vyjádřil také negativní stanovisko v souvislosti se svatořečením Jana 
Sarkandra. Reagoval starosta města s tím, že v současné době dochází ke 
spojování církví. 

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: 10 Proti: 8 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 8/2/ZM/2020 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení 
akceschopnosti Jednotky SDH Holešov pro rok 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti 
Jednotky sboru dobrovolný hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2020 za finanční 
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. odeslat žádost na HZS Zlínského kraje. 

Termín: 27.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Před projednáváním zprávy splnil Petr Šidlík ohlašovací povinnost, že se v tomto 
bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informaci týkající se výši finanční částky, 
další doplňující informace požadoval Jakub Hřib. Informace poskytl starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

11. 9/2/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 1/2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
1. informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 1 a 2. 
  
2. informaci o překročení závazných ukazatelů rozpočtu 2019. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 28.02.2020 
 

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



Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru k 
přijetí rozpočtového opatření č. 1. 

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

 

12. 10/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru směny pozemků k.ú. Holešov, Nadsadová III. 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků a to tak, že z vlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG,      s. r. o. část pozemku p. č. 
1976/6, orná půda, část pozemku p. č. 3509/1, orná půda, ze spoluvlastnictví města 
Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, s. r. o., část pozemku p. č. 
1979/1 - orná půda, k. ú. Holešov,  a z vlastnictví (spoluvlastnictví) této společnosti 
přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku  p. č. 1974/1, orná půda, část 
pozemku p. č. 1975/1, orná půda, část pozemku p. č.  1976/2, orná půda, část 
pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část pozemku p. č. 1978/1, orná půda, část 
pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města.  
Mgr. Svatava Ságnerová poukázala na scházející vyjádření Komise výstavby, 
Odboru ISÚ a ŽP. Reagovala přítomná zpracovatelka zprávy Jitka Hanslíková a o 
stanoviscích těchto  poradních orgánů informovala.  
Jakub Hřib a Mgr. Jana Slovenčíková vyjádřili podporu ke schválení zveřejnění 
záměru směny pozemků.  
Ing. Martin Koplík vyjádřil také doporučující stanovisko a v této souvislosti upozornil 
na nutnost opravy ul. Osvobození, zejména vybudování přechodu přes železniční 
přejezd v této lokalitě. Kladně reagoval starosta města. 
Mgr. Jan Koláček se dotazoval, zda je možno převzít od Zlínského kraje správu nad 
touto komunikací a řešit tak velmi nebezpečnou situaci v této lokalitě. Reagoval 
starosta města a Luděk Hradil s tím, že tato problematika je složitá, ale je v plánu 
města se jí zabývat. 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 



13. 11/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje 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 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 96, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 569 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a pozemku p. č. 93, 
zahrada, o výměře 121 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informace poskytl starosta města. 

Oldřich Rektořík doplnil informaci o doporučujícím stanovisku rady města týkající se 
prodejní ceny 3,5 mil. Kč. 

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: 1 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 12/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, k. 
ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, ostatní plocha, o 
výměře 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informace poskytl starosta města.  

Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila na negativní stanovisko Odboru ISÚ. 
Reagoval 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 13/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p.č. 588/1, 
k. ú. Tučapy u Holešova 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 130 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informace poskytl starosta města. 

K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho 
znění v negativní formě. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 20 pro, 0 proti, 2 se 
zdrželi. 

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

Hlasování 
Pro: 0 Proti: 19 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 14/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 
3703/1, p. č. 1023/42 a p. č. 896/9, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.  896/7, zahrada, p. č. 
3703/1, ostatní plocha, p. č.  1023/42, ostatní plocha,  a p. č. 896/9, zahrada, o 
celkové výměře cca 9 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informace poskytl starosta 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 



17. 15/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1390/3, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o 
výměře cca 4.000 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o nedoporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informace poskytl starosta města. 

Zdeněk Hlobil požadoval doplňující informace týkající se umožnění případné opravy 
komunikace, která je v majetku společnosti LUKO. Poskytl je starosta města. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho znění v negativní formě. O 
tomto návrhu bylo hlasováno takto: 20 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

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

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

 

18. 16/2/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov, 
společnosti EL-ENG, s. r. o. 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2, 
k. ú. Holešov, společnosti EL-ENG, s. r. o., za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.04.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující 
informaci poskytl starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci týkající se možnosti 
parkovacích ploch v této lokalitě. 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 

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

 

19. 17/2/ZM/2020 Prodej pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 23 m2, k. ú. Dobrotice, 
Anežce Hrabalové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města k prodeji 
městského pozemku Anežce Hrabalové za nabídnutou kupní cenu 200 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. 
Zdeněk Hlobil vyjádřil negativní stanovisko a podal návrh na přerušení projednávání 
do podzimního zasedání. Reagoval starosta města. O tomto protinávrhu bylo 
hlasováno takto: 7 pro, 9 proti, 5 se zdrželo a 1 nehlasoval. Návrh nebyl schválen. 
Mgr. Jana Slovenčíková poskytla doplňující informace na základě jednání s paní 
Hlobilovou. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala na důvod kladného stanoviska rady 
města. Dotaz zodpověděl starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení a dal 
pokyn o něm hlasovat.   

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

Hlasování 
Pro: 16 Proti: 2 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

20. 18/2/ZM/2020 Nabytí části pozemku 1851/1, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
nabytí části pozemku p. č. 1851/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, z 
majetku Zlínského kraje - Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov do 
majetku města z důvodu rozšíření stávajícího parkoviště a výsadby zeleně. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit žádost o nabytí části pozemku k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 
Z dalšího jednání se omluvil Mgr. Jan Koláček. 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík v zastoupení Ing. Pavla 
Karhana s tím, že informoval o doporučujícím stanovisku rady města.  
Oldřich Rektořík poskytl doplňující informace. 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

21. 19/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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  Lumír Vrána, 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: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města a informoval o nedoporučujícím stanovisku 
rady města. Doplňující informace poskytla přítomná zpracovatelka zprávy Ing. 
Radomíra Pospíšilová. 

Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se rekreačních objektů podél 
cyklostezky v zámecké oboře. Reagoval starosta města a Ing. Pospíšilová s tím, že 
v této lokalitě jde o změnu na trvalé bydlení. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho znění v negativní formě. O 
tomto návrhu bylo hlasováno takto: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

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

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

 

22. 20/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda 
Mrázková 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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  Bc. Magda Mrázková, 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: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

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



znění v negativní formě. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 20 pro, 0 proti, 1 se 
zdržel.  

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

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

 

23. 21/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana 
Kučerová 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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  Mgr. Jana Kučerová, 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 navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho 
znění v negativní formě. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 20 pro, 1 proti, 0 se 
zdržel. 

 

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

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

 

24. 22/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata 
Svozilová 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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  Renata Svozilová, 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: 31.03.2020 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil doporučující stanovisko. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho znění v negativní formě. O 
tomto návrhu bylo hlasováno takto: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

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

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

 

25. 23/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Hana 
Svobodová 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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 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. 
Předmětem návrhu na změnu územního plánu  je změna funkčního 
využití  pozemků p. č. 290/6, 290/5, 290/3, 290/1 a 289/1, k. ú. Žopy, na 
Plochy  rodinné rekreace (RI). 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: 31.03.2020 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

Ing. Radek Doležel vyjádřil doporučující stanovisko. 

Jakub Hřib se dotazoval na názor předsedy Osadního výboru Žopy Luďka Hradila. 
Luděk Hradil se vyjádřil negativně v souvislosti s potřebou obslužnosti a pořízení 
infrastruktury. 



Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho znění v negativní formě. O 
tomto návrhu bylo hlasováno takto: 16 pro, 4 proti, 1 se zdržel.  

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

Hlasování 
Pro: 5 Proti: 14 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

26. 24/2/ZM/2020 Změna Územního plánu Holešov na základě přezkumu 
Krajského úřadu Zlínského kraje 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
 

1. o pořízení změny  Územního plánu Holešov v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 
a § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění  (dále jen stavební zákon). Změna územního 
plánu bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. 
Pořízení této změny bude spojeno s pořízením změny územního  plánu na 
základě Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2016 - 2020. 

2. o obsahu změny Územního plánu Holešov  v souladu s § 55 odst. 3 
stavebního zákona následovně: 
  
a) Změna územního plánu bude řešena v rozsahu,  v němž rozhodnutí 
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 29.06.2018 čj. KUZL 31232/2018 
zrušilo opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým zastupitelstvo města Holešov 
vydalo Územní plán Holešov, jenž  nabyl účinnosti  dne 19.03.2016. 

  
b) Změnou územního plánu  bude: 

- nově vymezeno zastavěné území tak, že pozemky p. č. 112/1 a 
112/3 k. ú. Dobrotice budou zahrnuty do zastavěného území 
- bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 112/1 a 
112/3 k. ú. Dobrotice z Ploch zemědělských (Z) na  Plochy 
individuálního bydlení (BI) 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. zajistit zapracování požadavků do změny územního plánu. 

Termín: 31.12.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informaci v souvislosti s opravou náhonu 
v této lokalitě. Informaci poskytl starosta města. Závěrem Bc. Chmelař vyjádřil 
kladné stanovisko. 

MVDr. Zbyněk Miklík se vyjádřil s tím, že je zde nešťastně vymezena zemědělská 
plocha a vyjádřil kladné stanovisko. 

Ing. Radek Doležel tento názor podpořil a doporučil schválení. 



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 

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

 

27. 25/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - LUKO,         
s. r. o. 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který 
podala společnost LUKO, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude 
podílet na úhradě nákladů na 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: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o nedoporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informaci poskytla přítomná zpracovatelka 
zprávy Ing. Radomíra Pospíšilová. 

Mgr. Helena Jandová požadovala informaci týkající se zprůjezdnění ul. Grohovy a 
Tovární. Reagoval starosta města a Ing. Pospíšilová. 

Bc. Jaroslav Chmelař se vyjádřil pro zřízení záchytného parkoviště v ul. Grohova, 
ale s příjezdem z ul. Tovární. Kladně reagoval starosta města. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Návrh nebyl schválen, proto přednesl jeho znění v negativní formě. O 
tomto návrhu bylo hlasováno takto: 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

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

Hlasování 
Pro: 4 Proti: 17 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

28. 26/2/ZM/2020 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města 
Holešova 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
1. Ing. Františku Fuitovi 



1.1. vydat schválená pravidla formou vnitřního předpisu. 

Termín: 28.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města. 

Mgr. Helena Jandová a Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovaly doplňující 
informace. Poskytl je Ing. František Fuit. 

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

 Předkladatel: Ing. František Fuit 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 
Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

29. 27/2/ZM/2020 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Holešova na I. pol. 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválila 
  
předložený a upravený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Holešova na I. pol. 2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Janu Koláčkovi 

1.1. zajistit provedení kontrol. 

Termín: 30.06.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města. Doplňující informace v zastoupení předsedy 
výboru Mgr. Jana Koláčka poskytl Ing. Radek Doležel. 

Negativně ke kontrolám v obchodních společnostech města se vyjádřil Mgr. Jiří 
Mikulenka. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požádala, aby byl členům zastupitelstva města 
poskytnut výsledek kontroly tohoto výboru týkající se kontroly nesplněných 
usnesení rady města, zakončené minulým výborem. 

Zdeněk Hlobil se vyjádřil pro pověření Kontrolního výboru zastupitelstvem města, a 
to provedením hlubší kontroly v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, 
týkající se dodržování pracovní doby, rozpočtových pravidel aj.  

Oldřich Rektořík se dotazoval, zda je v kompetenci tohoto výboru kontrolovat nájmy 
v prostorách tělocvičny 1. ZŠ. Negativně se vyjádřil starosta města. 

Závěrem starosta města podal návrh schválit plán Kontrolního výboru s tím, že bude 
vypuštěn bod č. 2 - kontrola společnosti Tepelné hospodářství Holešov,                 
spol. s r. o., a doplněny termíny a předmět kontrol u příspěvkové organizace MKS. 

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



 
Předkladatel: Mgr. Jan Koláček 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 28/2/ZM/2020 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova 
na I. pol. 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. 
pol. 2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Janě Šťastné 

1.1. zajistit provedení kontrol. 

Termín: 30.06.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města. Doplňující informaci poskytla přítomná 
předsedkyně výboru Ing. Jana Šťastná. 

Ing. Radek Doležel vznesl požadavek, aby Finanční výbor předložil členům 
zastupitelstva města vyúčtování všech akcí Městského kulturního střediska za rok 
2019. Kladně se vyjádřil starosta města. 

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 

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

 

31. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ing. Radek Doležel požadoval informaci týkající se obsazení funkce ředitele 
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko. Vyjádřil se starosta města s tím, 
že bude zveřejněno nové výběrové řízení na tuto pozici.  
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval vyjádření týkající se jednání o průjezdu 
Strategickou průmyslovou zónou. Vyjádření poskytl starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informace k řešení problematiky 
nezpevněných ploch parkoviště za poliklinikou. Dále se dotazovala, proč byla 
zrušena prodejna RAAB COMPUTER, s. r. o., zda je technicky zabezpečeno 
vytápění zrekonstruovaného areálu pivovaru kotelnou PK 20. Závěrem se 
dotazovala na návštěvu premiéra Andreje Babiše v Bořenovicích. Na dotaz týkající 
se řešení problematiky nezpevněných ploch kladně reagoval starosta města a ke 
zrušení prodejny RAAB se vyjádřil Ing. Martin Koplík. Ing. Radek Doležel poskytl 
informace týkající se návštěvy premiéra v Bořenovicích. 
Jakub Hřib požádal, aby byl členům zastupitelstva města předložen neformální plán 
investičních akcí města. Předložení přislíbil starosta města. 
Oldřich Rektořík pozval přítomné na divadelní představení o sv. Janu Sarkandrovi, 
která se uskuteční 22. března 2020 od 15:30 hod. v prostorách farního kostela. 



Ing. Martin Koplík podal návrh, aby přítomný velitel Městské policie Holešov poskytl 
informace o bezpečností situaci ve městě. Informace poskytl starosta města a 
Eduard Dlhopolček, DiS. 

32. 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 využili v průběhu jednání. 

  

33. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

Předseda návrhové komise Ing. Martin Koplík ověřil zapisovatelkou 
předložený souhrn přijatých usnesení a jejich znění přednesl. Členové 
zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

34. Závěr - různé 

Ve 23:55 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 
V Holešově 02.03.2020 
 
 
 
 
       
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
       
            Ing. Radek Doležel v. r.                                                   Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 

                     ověřovatel                                  ověřovatelka 

 
 


