
Z Á P I S   

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova,  

které se konalo 17.12.2019 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 

Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  
Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te l  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te l  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te l  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
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 l  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te l  

Omluveni :  Roman Hyánek,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka 

Návrhová 
komise:  

Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř 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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Roman Hyánek byl 
omluven. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že 
záznam bude vyvěšen na webových stránkách města.  
Předtím, než seznámil s programem zasedání, dal slovo přítomnému zástupci 
Waldorfské školy, který požádal seznámit členy zastupitelstva města se záměrem 
této alternativní školy.  
Následně přednesl program jednání. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto 
vyzval členy zastupitelstva města o programu 6. 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. 
Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení" na území města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě 
provozní ztráty krytého bazénu v roce 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
odpadového centra v roce 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Návrh rozpočtu na rok 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Změna rozpočtu - RO 6/2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Dodatek č. 1 k VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě 
provozní ztráty koupaliště ze 07.01.2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
koupaliště v roce 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Úvěr na rekonstrukci budovy bazénu na ul. Tovární v Holešově 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

15. 
Odpis pohledávky na nájemném a službách 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



16. 
Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Žopy 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

17. 

Obecně závazná vyhláška města Holešova o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

18. 
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

19. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

20. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

21. 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

22. 
Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2019 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

23. 
Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

24. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Zveřejnění záměru prodeje části p.č. 1857/1, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 872/9, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

27. 
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, p. č. 
1058/7, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

28. 
Úplatné nabytí - uplatnění předkupního práva 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

29. 
Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

30. 
Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, p. č. 2843/2 a p. č. 2893/5, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

31. 
Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

32. 
Bezúplatné nabytí částí pozemků 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

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

34. 
Prodej městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



35. 
Prodej městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

36. 
Přijetí finančního daru na realizaci "Revitalizace ovocného sadu v zámecké 
zahradě v Holešově" 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

37. 
Žádost o prodloužení lhůty 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

38. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marek Velička 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

39. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Roman Hudec 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

40. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr a Roman Hudcovi 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

41. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaromíra Müllerová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

42. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Grygerovi 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

43. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marie Syřenová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

44. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata Svozilová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

45. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Intea Service s.r.o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

46. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - EL-ENG s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

47. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Dagmar Halmová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

48. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Mikulášek 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

49. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Fr. Krajča 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

50. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a Marie 
Bakalovi 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

51. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel Mlčák 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

52. 
Územní studie sídelní zelně města Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

53. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

54. 

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 

55. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



56. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu  

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Vladan Daněk a Ludmila 
Hřeben Štaudnerová. 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: Oldřich 
Rektořík, Ing. Martin Koplík a Luděk Hradil. 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 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 
04.11.2019, 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: Mgr. Rudolf Seifert 

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: 

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

plesového výboru, web komise apod.  
• pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou 

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



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

• řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS  (zeleň a údržba 
města) 

• kontrolní dny - tělocvična 2. ZŠ, hřiště Žopy, šatny "Tatran", 3. ZŠ 
(učebna fyziky) 

• příprava investice na nám sv. Anny a masných krámů (podzemní 
kontejnery, sítě, zádlažby aj.), Plačkov a ul. Grohova (podzemní 
kontejnery a parkoviště) atd. 

• 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, 
oprava pláště budovy, zateplení a kuchyně CpS, vodovod Količín, 
ulice Palackého, Masarykova atd. 

• územní plán - projednávání změn a hledání optimálního a nového 
řešení některých území 

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

• příprava aktuálních významných akcí a jejich realizace - sv. Martin, 
Den válečných veteránů, sv. Hubert, výročí Gymnázia L. Jaroše (120 
let), připomínky 17. listopadu, adventní a vánočního období. Příprava 
akcí roku 2020 - novoroční ohňostroj, novoroční koncert města, ples 
města a plesová sezona, Dny města, výročí sv. J. Sarkandera (400 let 
od umučení) aj. 

• projednávání rozpočtů města a jeho úprav příspěvkových organizací 
• účasti na školských radách a jednání s příspěvkovými organizacemi 

města 
• zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj. 
• jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a farností 

Holešov 
• komunikace s médii a příprava měsíčníku Holešovsko 
• jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov  
• příprava a schůzky ke generelu dopravy, územní studie sídelní 

zeleně, protierozním opatření (Tučapy), protipovodňovým opatřením 
(Količín) apod. 

• jednání na krajském úřadu Zl. kraje - doprava, investice, kultura, sociální 
oblast a komunitní plány a pravidla pro poskytování dotací v oblasti 
sociálních služeb  

• jednání k přípravě komunitního plánu města, provoz senior taxy  
• návštěva škol a dalších organizací města v rámci předvánočního dění 

- jarmarky, koncerty setkání s pracovníky, bývalými starosty a 
představiteli města, zástupci firem a společností atd. 
  
Další důležitá jednání města: 
05.11. Návštěva města Skotszow (Skočov) v Polsku - jednání a 
koordinace připomínky 400 let od umučení sv. Jana Sarkandera 
(rodák ze Skočova) 
06.11. Setkání se zástupci společnosti MOPAS - příprava revitalizace 
areálu a vytištění zamořených území ropnými látkami 
06. až 14. 11. Jednání se zástupci odborů MěÚ, příspěvkových 
organizací a dalších subjektů města a obchodních společností 
k sestavení rozpočtu města pro rok 2020 
07.11. Jednání s JUDr. P. Skopalem - pozemky v lokalitě za hřbitovem 
a spol. LUKO k nádraží   



07.11. Jednání s pořadateli krajské ankety Stavba roku 2020 (21. 5. 
2020 v zámku) 
08.11. Setkání v Bystřici pod Hostýnem - jednání o Sdružení cest. 
ruchu Holešovsko-Hostýnsko 
12.11. Setkání Mikroregionu Holešovsko v Žeranovicích 
14.11. Setkání s pracovníky odborů MěÚ - vyhlášky města (úprava, 
nové) + 29.11. 
15.11. Setkání se zástupci NPÚ - masné krámy a nám. Sv. Anna 
25.11. Setkání s obyvateli Žop, kteří mají zájem stavět rodinné domy 
v Žopech 
26.11. Setkání s p. P. Ehrlichem - rybníky v Jankovicích 
26.11. valná hromada Sdruž. cest ruchu Kroměřížska 
27.11. Jednání se zástupci ŘSZK - oprava komunikací v Holešově 
28.11. Zlínský kraj - cyklostezky; jednání s p. J. Kaňou - investice 
v Holešově 
28.11. Setkání s holešovskými podnikateli a živnostníky - zámek 
Holešov 
02.12. Uherský Brod - ocenění pečujících osob Zl. krajem - z Holešova 
Lucie Láníková 
03.12. Zasedání krizového štábu a bezpečnostní rady města 
05.12. Setkání se zástupci společnosti Czech Invest - spolupráce 
05.12. Setkání s majiteli garáží - žádají o legalizaci stavby u pálenice a 
budování cesty 
09.12. Topoľčianky - odvoz fotografické výstavy pro zámek Holešov - 
zimní sezona 
10.12. Jednání se zástupci spol. RAPOS - oprava zámku a jeho 
zařízení (klimatizace apod.) 
11.12. Jednání s Ing. Chytílkem - pozemky LUKO (výměna s městem) 
12.12. Návštěva opuštěných seniorů - akce Ježíškova vnoučata 
(město, charita, CpS, DPS, sbor 2. ZŠ) 
12.12. Setkání s JUDr. P. Hálou - pozemky v ul. Zlínská (budování 
chodníku) 
 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení: 
03. 11. Hubertská slavnosti a myslivecká mše. sv. 
07.11. Setkání a uvedení na trh nové knihy k 60. výročí založení 
Vlastivědného kroužku 
09.11. Setkání se seniory v Dobroticích pořádal (OV) 
10.11. Koncert festivalu Musica Holešov 
11.11. Připomínka Dne válečných veteránů a žehnání 
svatomartinských vín s programem 
15. a 16.11. Připomínka 120. výročí založení a otevření Gymnázia L. 
Jaroše + odhalení nového památníku L. Jaroše, vysazení dvou lip 
svobody, divadelní představení gymnazistů, výstava a setkání 
abiturientů 
17.11. Připomínka Dne svobody a demokracie - setkání na náměstí 
Dr. E. Beneše s programem, divadelní představení Audience (Studio 
Viktorka) a vystoupením místních bluesových skupin na Holajce, 
výstavka k událostem v r. 1989 v prostorách MěÚ  
19.11. Zlín - hodnocení projektu Otevřené brány a večer koncert 
Musiky Holešov (talenti) 
21.11. Setkání se zástupci společnosti Krásno - nová prodejna 
v Holešově 
21.11. Setkání se seniory v Žopech (pořádal OV) 



22.11. Setkání a program k 110. výročí založení tělocvičné jednoty 
Orel Holešov a návštěva Msgre Jana Graubnera, olomouckého 
arcibiskupa 
23.11. Otevření nového víceúčelového hřiště v Žopech u areálu  
23.11. "Pád vánočního stromu" při silném větru v Holešově na 
náměstí 
23.11. Bluesový podzimek - zámek 
29.11. Návštěva CpS u 102leté obyvatelky - paní O. Kopcová 
30.11. Vánoční trhy a rozsvěcení vánočního stromu města + otevření 
výstavy betlémů - zámek. Rozsvěcení vánočních stromů Všetuly 
TyMy 28.11., Všetuly náves (Všetulíci sobě) 1.12., Žopy a Tučapy 
7.12., Dobrotice 13.12. atd. 
03.12. Zahájení výstavy ve Zlíně - Má vlast (památky a investice v ČR 
a ve Zl. kraji) 
04.12. Setkání se zástupci střední školy z Itálie - družební školy 
Gymnázia L. Jaroše 
04.12. Natáčení zlínských filmařů v zasedačce MěÚ Holešov a 
v Holešově (i 26.10.) 
06.12. "Slavnostní" otevření opravené tělocvičny 2. ZŠ 
06.12. Setkání se seniory v Količíně (pořádal OV Količín) 
10.12. Setkání s rybáři (MRS) a koncert HDS Moravské děti s V. 
Hronem 
11.12. Sportovní den s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou  - 2. ZŠ 
13.12. Výroční schůze Klubu výsadkových veteránů 
14.12. Výroční schůze SDH Holešov 
16.12. a 05.12. Vánoční a mikulášské setkání v Klubu důchodců 
  
Aktuální pozvánka: 
25. 12. Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru a 
Holešovského chrámového sboru - farní kostel 
26. 12. Vánoční koncert HDS Moravských dětí - farní kostel 
26. - 30. 12. Sportovní program v hale 1. ZŠ 
31. 12. Silvestrovská vycházka - Holešov a Hostýnské vrchy (KČT 
Holešov) 

Leden 2020 

1. 1. Novoroční ohňostroj - zámecká zahrada 
4. 1. Tříkrálová sbírka Charity Holešov - region 

5. 1. Tradiční novoroční koncert - velký sál zámku 

12. 1. F3K Házedla 3. kolo Morava 

17. 1. Sousedská - Ples SVČ Holešov 
18. 1. Den otevřených dveří na VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

18. 1. Ples města Holešova - zámek (B. Slezáček a Red. S. Orchestra) 
22. 1. Učitelský koncert DA CAMERA - ZUŠ - sala terrena  

23. 1. Divadelní představení Poslední ze žhavých milenců - kino  

24. 1. Den otevřených dveří na Gymnáziu L. J. Holešov 

25. 1. Ples Římskokatolické farnosti Holešov - zámek 



27. 1. Karneval pro nejmenší - MC Srdíčko 

Únor 2020 

1. 2. Ples Castella Holešov a CH Bohemian tour - zámek 

8. 2. Ples Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov - zámek 

14. 2. Večer bojovníků - 6. ročník zápasů v thajském boxu 

15. 2. Dívka roku - oblastní kolo soutěže - SVČ Holešov 

15. 2. XII. ročník tradičního plesu SRPD při 2. ZŠ Holešov  

21. 2. Maturitní ples VPŠ a SPŠ MV v Holešově - zámek 

22. 2. 27. ročník Rohálovské desítky - běh v Prusinovicích 

26. 2. Studentské představení Ples v opeře - Konzervatoř Kroměříž  

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

  
Významné dny: 
1. ledna - Státní svátek - vznik ČR (1. 1. 1993)  
1. ledna - Mezinárodní den míru (od r. 1968) 
19. ledna - Památný den - výročí smrti J. Palacha (1969) 
27. ledna - Den obětí holocaustu (osvobození Osvětimi) 
4. února - Světový den boje proti rakovině  
11. února - Světový den nemocných  
14. února - Svátek zamilovaných - sv. Valentýn 
21. února - Mezinárodní den mateřského jazyka 
22. února - Světový den skautů, Den obětí zločinu 
26. února - Popeleční středa (ostatky 29. 2. a 1. 3.) 
3. březen - Den boje spisovatelů za mír 
7. březen - Památný den - narození T. G. M.  
8. března - Mezinárodní den žen  
24. březen - Mezinárodní den invalidů  
28. březen - Den učitelů (nar. J. A. Komenský - 1592) 
  
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 

 

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


6. 175/6/ZM/2019 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu 
rozvoje bydlení" na území města Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na 
území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. zajistit zveřejnění pravidel na úřední desce. 

Termín: 05.01.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila protinávrh k čl. 12 – „Zajištění“ spočívající v 
požadování ručitelského prohlášení. Dále požadovala vysvětlení formulace věty v 
čl. 13 týkající se důsledků nedodržení závazků vyplývající ze smlouvy o 
úvěru. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav 
Julíček. Návrh na požadování ručitelského prohlášení podpořil Ing. Radek Doležel. 
Právnička města Mgr. Lenka Doleželová vyjádřila souhlasné stanovisko.  
Ing. Pavel Karhan požadoval doplňující informace týkající se počtu 
neplatičů. Reagoval starosta města s tím, že občané o půjčky nejeví velká zájem, 
jelikož nejsou atraktivní vzhledem k výši úrokových sazeb a s jejich splácením 
nejsou problémy. Závěrem svůj protinávrh Ludmila Hřeben Štaudnerová stáhla. 
Bc. Jaroslav Chmelař podal podnět, aby byly některé částky úvěrů povýšeny. 
Souhlasně se vyjádřil starosta města s tím, že je možné se v budoucnu k materiálu 
vrátit a provést úpravu výše částek úvěrů z důvodu nárůstu cen stavebních prací. 

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

 

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

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

7. 176/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol.  
s r. o., k úhradě provozní ztráty krytého bazénu v roce 2020  
 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě provozní ztráty krytého bazénu v 
roce 2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2019 
 



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

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace. Informace poskytl přítomný 
jednatel společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., Zdeněk Chudárek, 
starosta města a Ing. Pavel Karhan. 

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

 

8. 177/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na 
provoz odpadového centra v roce 2020  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč k úhradě 
provozní ztráty odpadového centra společnosti Technické služby Holešov,       
s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2019 

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

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města. 

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

 

9. 178/6/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov v případě 
obdržení dotace z MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým 
chlazením ve výši 3.673.118,79 Kč. 

2. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov ve výši 
298.337,60 Kč na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci 
víceúčelového hřiště s umělým chlazením. 

3. uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle 
předložených návrhů. 
 



4. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého návrhu. 
 

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

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 03.01.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
 
Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informace týkající se spotřeby el. energie a 
vybudování přípojky v souvislosti s provozem kluziště v lokalitě jednoty Orel. 
Informace poskytl starosta města. 
Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se majetkových záležitostí a 
udržitelnosti projektu. Reagoval starosta města a Ing. Pavel Karhan. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko tomu, že se město 
zříká zodpovědnosti za vlastnictví a provozování multifunkčního hřiště - kluziště. 
Reagoval a vysvětlující informace poskytl Ing. Pavel Karhan, který zároveň vyjádřil 
podjatost jako statutární zástupce jednotky Orel a přítomné s celým projektem a 
jeho finanční výhodností pro město podrobně seznámil. 
Jakub Hřib požadoval informace týkající se nákladů a poruchovosti chladícího 
zařízení. Informace poskytl Ing. Pavel Karhan. 
Luděk Hradil a Mgr. Svatava Ságnerová a Vladan Daněk vyjádřili podporu 
poskytnutí finančního příspěvku jednotě Orel. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 

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

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 179/6/ZM/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rozpočet města na rok 2020, 

2. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 a 

3. kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření 
  
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. provést rozpis rozpočtu a zveřejnit schválený rozpočet na webových 
stránkách města. 

Termín: 17.01.2020 

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



Návrhem rozpočtu města na rok 2020 provedl přítomné vedoucí Odboru finančního 
Ing. Dušan Leško. 
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se daňových příjmů, 
navýšení u MKS, Fondu významné akce, rekonstrukce nám. Sv. Anny a 
kompetencí rady města. Informace poskytl Ing. Dušan Leško a starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh doplnit stanovené kompetence rady 
města o bod č. 7 – „O schválených rozpočtových opatřeních bude rada písemně 
informovat členy zastupitelstva města na jeho nejbližším zasedání“. K tomuto 
návrhu neměli členové zastupitelstva města žádné připomínky. 
Ing. Jana Šťastná vyjádřila doporučující stanovisko finančního výboru. 
Jakub Hřib požadoval doplňující informace týkající se příspěvku rozpočtovým 
organizacím v souvislosti se správou sportovního hřiště, rekonstrukce vnitřních 
prostor zámku a vybudování dětských hřišť. Poskytl je starosta města Ing. Pavel 
Karhan. 
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala informace týkající se rekonstrukce vodní 
nádrže ve Všetulích a rekonstrukce kina Svět. Informace poskytl starosta města. 
Přítomná občanka města paní Nevřalová se dotazovala na současný stav výherních 
automatů ve městě. Reagoval starosta města a 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: 20 Proti: 1 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 180/6/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 6/2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
1. rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého a doplněného návrhu a 
  
2. příděl do sociálního fondu na rok 2019 ve výši 1.403 tis. Kč. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
rozpočtová opatření rady č. 1 - 13/2019. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 30.12.2019 

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

Změnou rozpočtu provedl přítomné vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško a 
zároveň seznámil s jeho doplněním. 

Ing. Radek Doležel požadoval informaci týkající se položky Drobné projekty a studie 
a přestupku dle vodního zákona v souvislosti s problematikou provozu náhonu. 



Odpověděl starosta města, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Dušan Leško a Ing. Pavel 
Karhan.  

Ing. Jan Šťastná vyjádřila doporučující stanovisko finančního výboru k 
původnímu návrhu změny rozpočtu. 

Mgr. Jan Koláček požadoval informaci, zda bylo dofinancováno z rozpočtu 
provozovatele navýšení rozpočtu na vytápění hájenky. Odpověděl starosta města, 
že toto bude dofinancováno v rámci vyúčtování v lednu 2020.  
Jakub Hřib se dotazoval na položku týkající se pořízení skateboardových překážek. 
Odpověděl starosta města. 

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

 

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

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

 

12. 181/6/ZM/2019 Dodatek č. 1 k VPS se společností TS Holešov o poskytnutí 
dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště ze 07.01.2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby, 
s. r. o., o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště ze dne 
07.01.2019 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 27.12.2019 

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

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

 

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

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

 

13. 182/6/ZM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na 
provoz koupaliště v roce 2020  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
koupaliště pro rok 2020 ve výši 790 tis. Kč společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
 
 



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

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2019 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci týkající se ořezu 
stromů. Odpověděl starosta města. 

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

 

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

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

 

14. 183/6/ZM/2019 Úvěr na rekonstrukci budovy bazénu na ul. Tovární v 
Holešově  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 50 mil. Kč pro financování 
rekonstrukce budovy krytého bazénu na ul. Tovární se splácením do roku 2030. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a zároveň vyzval vedoucího Odboru ISÚ Ing. Stanislava 
Julíčka, aby přítomné s problematikou rekonstrukce budovy bazénu na ul. Tovární 
seznámil. V této souvislosti starosta města podal protinávrh přerušit projednávání 
tohoto materiálu do ledna 2020. 

Ing. Radek Doležel vyjádřil kladné stanovisko ke schválení úvěru. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila přerušení projednávání. 

Po ukončení diskuse starosta města přednesl protinávrh 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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 184/6/ZM/2019 Odpis pohledávky na nájemném a službách  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách s příslušenstvím Jana Kruti, bytem 
Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. provést odpis pohledávky na nájemném a službách s příslušenstvím. 



Termín: 30.12.2019 

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

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

 

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

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

 

16. 185/6/ZM/2019 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Žopy  
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti (hasičská 
zbrojnice) na pozemku p. č. 87 v k. ú Žopy. 

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

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

 

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

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

17. 186/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška města Holešova o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Holešova  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 31.12.2019 

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

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 

Hlasování  
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 

 

18. 187/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností dle předloženého 
návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil pochybnosti vyhlášku vydávat. 
Mgr. Jan Koláček vyjádřil názor, že je vyhláška příliš obecně formulována a 
doporučil v ní uvést limity nebo stanovené hygienické normy. 
Luděk Hradil rovněž postrádal ve vyhlášce řešení regulací hluku. Reagoval starosta 
města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh regulaci v nedělích vyjmout, 
ponechat jen státní svátky a bez uvedení času. Tento názor podpořil Ing. Radek 
Doležel. 
Zdeněk Hlobil podal návrh stanovit čas zákazu od 12 hod. 
Mgr. Svatava Ságnerová podala protinávrh projednávání vyhlášky přerušit s tím, 
aby byly do ní zapracovány připomínky jednotlivých zastupitelských klubů. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl protinávrh na usnesení a dal pokyn 
o něm hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 
Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 13 Proti: 3 Zdrželo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

19. 188/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 31.12.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informaci. Poskytl ji starosta města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil nesouhlas se stanovením nízké ceny za umístění 
cirkusu apod. v porovnání s výší poplatku za užívání veřejného prostranství pro 
občany. Podal protinávrh stanovit poplatek 5 tis. Kč/týden. Vyjádřil se starosta 
města. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 9 pro, 7 proti, 6 se zdrželo. 
Protinávrh nebyl schválen. 
Jakub Hřib návrh na navýšení poplatku podpořil. 
Mgr. Jan Koláček dal na zvážení, zda podporovat cirkusy. 



Ludmila Hřeben Štaudnerová naopak cirkusy podpořila, vznesla své připomínky k 
navýšení ročního poplatku za trvalá parkovací místa a požadovala informaci týkající 
se množství požadavků občanů města na zřízení vyhrazených parkovacích míst v 
roce 2018 a 2019. Závěrem požadovala doplňující informace k čl. 7 - Úlevy. 
Informace poskytl starosta města. 
Bc. Jaroslav Chmelař se dotazoval, zda lze do vyhlášky zakomponovat úlevy pro 
politické strany v období voleb. Reagoval starosta města s tím, že to bude řešit 
nařízení rady města. 
Přítomná občanka obce Dobrotice paní Hrabalová požadovala informaci týkající se 
vyhrazeného parkovacího místa v této lokalitě. Vyjádřil se Zdeněk Hlobil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 
Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

20. 189/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 31.12.2019 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko k navýšení některých 
poplatků a absenci úlev. Reagovala právnička města a starosta města. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval na úlevu od poplatků u očipovaných psů a zda má 
tato úleva efekt. Kladně se vyjádřil starosta města. 

Jakub Hřib požadoval vysvětlující informace k některým bodům vyhlášky a podal 
návrh na zredukování sazeb. Reagoval starosta města.  

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 
Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 
 
 

 



21. 190/6/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 
 

Termín: 31.12.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a upozornil, že příští rok zřejmě budou poplatky navýšeny. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda existuje strop stanovení poplatku za svoz 
a odvoz odpadu. Kladně se vyjádřil starosta města s tím, že doplácení města 
za systém shromažďování je obrovský a jedná se tak o další službu občanům 
města. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, kolik je poplatníků za rok 2018 a 
vznesla některé připomínky k čl. 7. Dotaz zodpověděl starosta města a 
k připomínkám se vyjádřila právnička města. 

Ing. Pavel Karhan informoval, že současně platná maximální zákonná výše 
poplatků je 1.000 Kč, takže jsme na 2/3.  

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Magdaléna 
Pospíšilíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

22. 191/6/ZM/2019 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon 
jejich funkce v roce 2019  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních 
výborů za výkon jejich funkce v roce 2019 dle předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 27.12.2019 

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



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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

23. 192/6/ZM/2019 Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020 od 16 hod. 
takto: 13.01.,17.02., 27.04., 22.06., 21.09., 02.11. a 14.12. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zveřejnit termíny jednání na webových stránkách města. 

Termín: 27.12.2019 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města s tím, že dubnový termín se z důvodu zasedání krajského 
zastupitelstva mění z 20.04. na 27.04.2020. 

Ing. Radek Doležel podal návrh stanovit v lednu mimořádné jednání k rekonstrukci 
krytého bazénu. Kladně se vyjádřil starosta města a podal návrh na konání 
13.01.2020. 

Mgr. Svatava Ságnerová dala na zvážení, zda svolávat jednání zastupitelstva 
města častěji. Kladně reagoval starosta města s tím, že počty bodů navyšuje v 
letošním roce projednávání návrhů na změny územního plánu.  

Ludmila Hřeben Štaudnerová podala návrh, pokud bude větší množství bodů na 
programu, aby zastupitelstvo zahájilo své jednání od 15 hod. Kladně se vyjádřil 
starosta města. 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

24. 193/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1757/5, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní 
plocha, o výměře cca 27 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 



1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.01.2020 
 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 

Bc. Jaroslav Chmelař požádal o stanovení minimální kupní ceny. Reagoval starosta 
města a Ing. Pavel Karhan s tím, že bychom se měli držet částky stanovené soudem 
v této lokalitě a navrhuje tedy 500 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: 1 
Usnesení: Přijato 

 

25. 194/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části p. č. 1857/1, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o 
výměře cca 265 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 0 pro, 20 proti, 1 se zdržel. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    

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

 

 

26. 195/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 
23 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 31.01.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města ve prospěch paní Hrabalové. 
Zdeněk Hlobil informoval přítomné o důvodu jeho žádosti o odkup pozemku, kterým 
jsou nevyrovnané sousedské vztahy. Reagoval místostarosta města Ing. Pavel 
Karhan s tím, že navrhuje vyhlášení záměru prodeje pozemku za cenu 200 Kč/m2. 
Občanka obce Dobrotice paní Hrabalová důrazně vyjádřila své negativní stanovisko 
k vyjádření Zdeňka Hlobila. 



Před hlasováním splnil Zdeněk Hlobil ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu 
jednání dostává do střetu zájmu. 
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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

27. 196/6/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 
1058/12, p. č. 1058/7, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, ostatní 
plocha, o výměře cca 142 m2 a p. č. 1058/7, ostatní plocha, o výměře cca 23 m2, 
vše k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil doporučující stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje. 
Oldřich Rektořík upozornil na nedoporučující stanoviska jednotlivých odborů a 
komisí. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen. 

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

 

 

28. 197/6/ZM/2019 Úplatné nabytí - uplatnění předkupního práva  
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
uplatnění předkupního práva úplatným nabytím spoluvlastnického podílu 16/24 
pozemku p. č. 1979/1, orná půda, o celkové výměře 4171 m2 z vlastnictví manželů 
Dany a Jana Baranových do majetku města za kupní cenu 300 Kč/m2.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 
  

Termín: 31.03.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města, se kterým se ztotožňuje, tj. vzdání se 
uplatnění předkupního práva. 
Ing. Radek Doležel doporučující stanovisko podpořil. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 0 pro, 21 proti, 1 se zdržel. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    



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

  

 

29. 198/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní 
porost, p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše   
k. ú. Všetuly, z vlastnictví manželů Anny a Karla Klimentových do vlastnictví 
města. Náklady na převod hradí nabyvatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

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

 

30. 199/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, p. č. 2843/2 a p. č. 
2893/5, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 191 m2, p. č. 2843/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2 a 
p. č. 2893/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, vše k. ú. Holešov, 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

31. 200/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní 
porost, p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše   
k. ú. Všetuly, z vlastnictví manželů Věry a Stanislava Řičánkových do vlastnictví 
města. Náklady na převod hradí nabyvatel. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

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

 

32. 201/6/ZM/2019 Bezúplatné nabytí částí pozemků  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1424, zahrada, o výměře 130 m2, p. č. 1423, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 234 m2, a části pozemku p. č. 1422, 
zastavěná plocha a nádvoří (pozemek je oddělen GPL č. 2417-142/2019 pod 
novým číslem pozemku p. č. 1422/2), z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol 
Holešov do vlastnictví města. Na pozemcích p. č. 1423 a p. č. 1424 bude zřízeno 
věcné břemeno - služebnost cesty pro T.J. Sokol Holešov, z. s. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.06.2020 

 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 

 

33. 202/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku 
stojí stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, Miroslavě a Petru 
Němčíkovi, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2020 

 
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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

34. 203/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 48 m2, k. ú. Všetuly, 
Liboru Ivánkovi, 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 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 

 



35. 204/6/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha, o výměře 38 m2, k. ú. 
Holešov, Haně a Jiřímu Hejníkovým, 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 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

36. 205/6/ZM/2019 Přijetí finančního daru na realizaci "Revitalizace ovocného 
sadu v zámecké zahradě v Holešově"  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí účelového sponzorského peněžního daru ve výši 1.696.540 + DPH 21 % od 
společnosti BILLA, spol. s r. o., k financování projektu "Revitalizace ovocného sadu 
v zámecké zahradě v Holešově". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit sponzorskou smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2019 

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

Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informace týkající se důvodů 
poskytnutí finančních darů. Poskytl je starosta města a místostarosta města Ing. 
Pavel Karhan. 

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

 

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

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

 



37. 206/6/ZM/2019 Žádost o prodloužení lhůty  
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti uvedené v čl. IV. kupní smlouvy, uzavřené 
dne 05.08.2015, právní účinky vkladu 10.09.2015, uzavřené mezi městem Holešov 
a Ing. Ludvíkem Urbanem a dipl.d.h. Jiřinou Urbanovou, na dobu do 30.06.2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 31.01.2020 

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

 

38. 207/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marek 
Velička  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal 
Marek Velička, 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: 14.02.2020 

 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



39. 208/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Roman 
Hudec  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal 
Roman Hudec, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek 
bude prověřen pouze v jižní v části pozemků žadatele vč. částí pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví žadatele (p. č. 415/5, 415/3, 416/3 a části p. č. 416/5, vše 
v k. ú. Tučapy) tak, aby vznikla ucelená lokalita. 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: 14.02.2020 

 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

40. 209/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr a 
Roman Hudcovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali 
Roman a Petr Hudcovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 14.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci. Poskytl ji starosta 
města. 



Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 1 pro, 16 proti, 5 se zdrželo. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    

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

 

 

41. 210/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaromíra 
Müllerová  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala 
Jaromíra Müllerová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Návrhu bude vyhověno částečně pouze v jižní části pozemku. 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: 14.02.2020 

 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

42. 211/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Grygerovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali 
Romana a Petr Grygerovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet 
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 14.02.2020 



 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

43. 212/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marie 
Syřenová  
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov", který 
podala Marie Syřenová, 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: 14.02.2020 

 
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 a dal pokyn o něm hlasovat. 
O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 0 pro, 16 proti, 6 se zdrželo. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    

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

 

 

44. 213/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata 
Svozilová  
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu 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 navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 14.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o svém návrhu odložit projednání tohoto materiálu. Poradní orgány rady města 
zaujaly nedoporučujícího stanovisko a rada města nedospěla k definitivnímu 
názoru. 

Návrh podpořil Bc. Jaroslav Chmelař. 

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

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

 

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

Hlasování  
Pro: 15 Proti: 3 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

45. 214/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Intea 
Service s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala 
společnost Intea Service s. r. o., se sídlem samostatnost 1348, 769 01 Holešov, 
IČO 25572580, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek 
bude řešen tak, aby byly minimalizovány případné negativní vlivy z navazujících 
ploch smíšené výroby (SP) na bydlení a pozemek p. č. 2590/94, k. ú. Holešov, 
zachován jako veřejné prostranství. 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: 14.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o svém nedoporučujícím stanovisku, jelikož společnost nedodala potřebné 
požadované podklady. 

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

O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 1 pro, 18 proti, 3 se zdrželi. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    



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

 

 

46. 215/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - EL-ENG   
s. r. o.  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala 
společnosti EL-ENG, s. r. o., Palackého 859/79, 769 01 Holešov, 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: 14.02.2020 

 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování  
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

47. 216/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. 
Dagmar Halmová  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který 
podala Mgr. Dagmar Halmová, 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: 14.02.2020 
 
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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

48. 217/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr 
Mikulášek  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal 
Petr Mikulášek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek 
žadatele bude prověřen v části pozemku mimo územním plánem vymezený 
biokoridor. 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: 14.02.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Mgr. Helena Jandová vyjádřila negativní stanovisko z důvodu nežádoucího 
oplocování zemědělské půdy v této lokalitě. Reagoval místostarosta Ing. Pavel 
Karhan. 
Jakub Hřib požadoval informaci týkající se výše finanční částky jako spolupodílu na 
úhradě nákladů. Informaci poskytl Ing. Pavel Karhan a starosta města. 
Zdeněk Hlobil vyjádřil negativní stanovisko. 
Ing. Radek Doležel se vyjádřil doporučující stanovisko. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat 

 

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

Hlasování  
Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

49. 218/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Fr. Krajča  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal 
František Krajča dne 13.11.2019, 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: 14.02.2020 

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

Ing. Radek Doležel vyjádřil doporučující stanovisko. 

Doplňující informace poskytla přítomná zpracovatelka návrhu na usnesení Ing. 
Jaromíra Pospíšilová. 

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: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

50. 219/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František 
a Marie Bakalovi  
I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo kladně 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali 
František a Marie Bakalovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet 
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 14.02.2020 

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

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci a zároveň podpořil 
nedoporučující stanovisko. Informaci poskytl starosta města. 

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

O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 1 pro, 21 proti, 0 se zdržel. Návrh v pozitivní 
formě nebyl schválen, proto starosta města přednesl jeho znění v negativní formě.    



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

 

 

51. 220/6/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel 
Mlčák  
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal 
Pavel Mlčák, 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: 14.02.2020 

 
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 a dal pokyn o něm hlasovat. 

 

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

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

 

52. 221/6/ZM/2019 Územní studie sídelní zelně města Holešov  
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  

předloženou Územní studii sídelní zeleně města Holešov, zpracovanou Alenou 
Vránovou, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany. 

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

1.1. zapsat územní studii do evidence územně plánovací činnosti. 

Termín: 31.12.2019 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila nespokojenost vzhledem k nedostatečnému 
seznámení se studií. Reagoval Ing. Pavel Karhan s tím, že paní architektka přijede 
seznámit se studií na lednové zasedání a dnes se bude brát pouze územní studie 
na vědomí. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  



 

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

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

 

53.  Diskuse členů zastupitelstva města  

Zdeněk Hlobil podal návrh na vytvoření nového stanoviště pro plastové kontejnery 
v Dobroticích u Kačerova. Reagoval starosta města s tím, že je třeba řešit tento 
požadavek s Odborem životního prostředí. 
Ing. Radek Doležel se dotazoval v souvislosti s tím, že o víkendu byla prováděna 
orba pole technikou společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., zda 
může společnost oficiálně takové zakázky provádět. Starosta města přislíbil 
prověření tohoto případu. Dále se dotazoval, jak bylo naloženo s kmenem 
vyvráceného dubu v zámecké oboře. Odpověděl místostarosta Ing. Pavel Karhan s 
tím, že pokyn pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., zněl: popadané 
stromy odklidit do "broukoviště" v zadní části obory. Strom v oboře delší dobu ležel, 
jelikož byl napaden brouky a nemělo se s ním nějakou dobu manipulovat. Stromy, 
které by měly zůstat ležet, budou opatřeny cedulkami. Požadoval také informaci 
týkající se ořezu akátů. Informaci poskytl místostarosta Ing. Pavel Karhan. Podal 
také návrh, aby společnost MKS Holešov poskytla členům zastupitelstva města 
vyúčtování pořádaných akcí. Kladně se vyjádřil starosta města, že na únorovém 
zasedání zastupitelstva města bude vyúčtování předloženo. Závěrem podal námět 
k vydání veřejně závazné vyhlášky týkající se zábavní pyrotechniky. Kladně 
reagoval starosta města, vyjádřila se právnička města a kladně se také za asociaci 
ohňostrojařů vyjádřil Zdeněk Hlobil.  
Mgr. Jana Slovenčíková informovala přítomné o akcích, které se uskuteční 
začátkem nového roku, a to 02.01. v 17 hod. slavnostní novoroční ohňostroj v 
zámecké zahradě, 05.01. v 17 hod. novoroční koncert a 18.01. ples města v 
prostorách zámku. 
Mgr. Jan Koláček požadoval informaci týkající se nízké ceny za pronájem stadionu 
spolku TJ Sokol Rymice. Reagoval starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová se vyjádřila k prezentaci waldorfské školy na začátku 
jednání s tím, že by tento záměr měl být prezentován důkladněji, a to v příslušné 
komisi nebo výboru. Požádala o poskytování materiálů na zasedání zastupitelstva 
města v tištěné podobě. Podala návrh zvážit navýšení počtu zasedání vzhledem k 
množství projednávaných bodů programu. Znovu vyjádřila názor, že na 
rekonstrukci krytého bazénu mohl být uplatněn dotační titul z 2. výzvy ministerstva 
školství a upozornila na pečlivé sledování těchto dotačních výzev. Závěrem 
poděkovala za poskytnutí prostor kina Svět k uspořádání semináře 21.11.2019 
týkajícího se pohybových aktivit dětí ve školních družinách, kterého se 
zúčastnili zástupci moravských krajů a Kraje Vysočina. Reagoval starosta města a 
Ing. Stanislav Julíček, který sdělil, že žádost o dotaci na rekonstrukci bazénu na 
základě námětu, který Mgr. Ságnerová podala na minulém zasedání, byla 
připravena. Odeslána však nebyla, jelikož nebyly splněny všechny podmínky tohoto 
dotačního titulu. Dotační program nepodporoval veřejné bazény, aquaparky apod. 
Luděk Hradil jako předseda Osadního výboru Žopy tlumočil poděkování občanů za 
vybudování nového multifunkčního hřiště v této místní části. 
Mgr. Helena Jandová se dotazovala, zda bude svolána s občany města schůzka 
vždy v souvislosti s plánovanou opravou jejich ulice. Kladně odpověděl starosta 
města s tím, že občané jsou vždy o této schůzce informováni formou pozvánky, 
kterou dostanou do svých dopisních schránek. Dále se dotazovala, jak bude, po 
ukončení zkušební lhůty, rozhodnuto o dalším působení ve funkci ředitele 
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov a informovala o špatně 
fungující komunikaci ředitele s Divadlem 6. května. Závěrem se dotazovala, jak 



fungují kamery v souvislosti s dodržováním zákazu parkování ve městě a s tím 
souvisejícím zásahem městské policie. Reagoval starosta města, že kamerový 
systém je postupně rozšiřován a pozitivně uplatňován. 
Závěrem Mgr. Jana Slovenčíková informovala o kladném ohlasu občanů na novou 
vánoční výzdobu města.  

 
 

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

Občanka obce Dobrotice vznesla stížnost týkající se sousedských vztahů v této 
lokalitě. Starosta města doporučil řešit tento problém v přestupkové komisi. 
Paní Nevřalová požadovala informace týkající se poskytování sociálních bytů 
nemajetným občanům, u nichž se řeší insolvence apod. Informace poskytl starosta 
města s tím, že smlouvy se prodlužují po třech měsících a neplatiči se musí 
vystěhovat. Závěrem tlumočila pozitivní hodnocení nově vybudované osvětlené 
kašny na nám. E. Beneše. 

 
 

55.  Přednesení souhrnu přijatých usnesení  

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

 
 

56.  Závěr - různé  

Ve 22 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města 
Holešova, poděkoval přítomným za účast, členům zastupitelstva města a 
vedoucím odborů za spolupráci v letošním roce a popřál všem krásné vánoční 
svátky a hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v novém roce. 

 
 

 
V Holešově 30.12.2019 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
       
             Vladan Daněk v. r.                 Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 

                  ověřovatel                                   ověřovatelka 

 


