ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 22.06.2020
ve velkém sále holešovského zámku
P ř ít o m n i :

I ng . F r a nt i š ek F u i t
V l a d a n D a n ě k , za s t u p i t e l
I ng . R a d ek D o l e že l , za s t u p i t e l
Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
G a b r i e l a H o l č ák o vá , za s t u p i t e l
L u d ě k H r a d i l , za s t up i t e l
L u d m i l a H ř e b e n Št au d n e r o vá , za s t u p i t e l
J a k u b H ř i b , za s t u p i t e l
R o m a n H yá n e k , za st u p i t e l
B c . J ar o s l a v C h m e l a ř , za s t u p i t e l
Mg r . H e l e n a J a n d o vá , za s t u p i t e l
I ng . P a ve l K a r h a n , m ís t o s t a r o st a
Mg r . J a n K o l á č ek , za s t u p i t e l
I ng . Ma r t i n K o p l ík , za s t u p i t e l
M V D r . Z b yn ě k Mi k l í k , za s t u p i t e l
Mg r . J i ř í Mi k u l e n k a , za s t u p i t e l
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l
M i l a n R o u b a l ík , m ís t o s t ar o s t a
Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e l
Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
Mg r . J a n a S l o ve n č ík o vá , za s t u p i t e l
B c . J ak u b Š n e i d r , za s t u p i t e l
I ng . J a n a Šť a st n á , za s t u p i t e l

O m l u ve n i :

P e t r Š i d l ík , za s t u p i t e l

N e p ř ít o m n i :

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

P ř e d s e d a j íc í: Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
O vě ř o va t e l é :

V l a d a n D a n ě k , za s t u p i t e l
R o m a n H yá n e k , za st u p i t e l

N á vr h o vá
k om i s e :

Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
Mg r . H e l e n a J a n d o vá , za s t u p i t e l
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l

Číslo Bod
bodu Komentář

1.

Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova
Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf
Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je
přítomno 21 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Petr Šidlík
byl omluven a Mgr. Jan Koláček ze začátku jednání. 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: Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. J.
Ambrožová, L. Harárová (žádost 2) - Z.1 a Návrh na pořízení změny Územního
plánu Holešov - Mgr. Tomčíková (žádost 2) - Z.1. Dále podal návrh, aby následující
body programu, č. 39 - Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.
Harárová, Ing. Karol Harár (BI), 45 - Návrh na pořízení změny Územního plánu
Holešov František Krajča (žádost 3), 48 - Návrh na pořízení změny Územního plánu
Holešov - R. a M. Navrátilovi a 49 - Návrh na pořízení změny Územního plánu
Holešov - K. a R. Dunčovi, byly staženy z jednání a vyzval členy zastupitelstva
města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu programu. Žádné
jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva města o programu 4.
zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat.
Schválený program jednání:
č. Bod jednání
1.

Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

2.

Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

3.

Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
4. plnění usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
5.

Zpráva o činnosti orgánů města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

6.

Komplexní pozemkové úpravy Količín
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

7.

Změna rozpočtu - RO 3/2020
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

8.

Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

9.

Úvěrová smlouva na rekonstrukci budovy krytého bazénu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Žádost Římskokatolické farnosti Holešov o prodloužení termínu realizace a
předložení vyúčtování účelové dotace (zařízení pamětní síně sv. Jana
10.
Sarkandera)
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
11.

Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

12.

Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

13.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků, k. ú. Dobrotice, k. ú. Žopy
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú.
14. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
15.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

16.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú.
17. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
18.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú.
19. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú.
20. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
21.

Zveřejnění záměru převodů pozemků - TJ Holešov - házená
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

22.

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, k. ú. Dobrotice
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

23.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

24.

Bezúplatný převod nemovitostí 1608/7, Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

25.

Prodej městských pozemků, případně jejich částí k výstavbě rodinných domů
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

26.

Prodej části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

27.

Revokace usnesení - LUKO
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Revokace usnesení ZM ze dne 11.05.2020 - Směna pozemků k. ú. Holešov,
28. Nadsadová III
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
29.

Pověření starosty k podání žádosti o výmaz zástavního práva
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Slováček (M.
30. Horáková)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
31.

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

32.

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

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a Marie
33. Bakalovi
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
34.

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - P. Ševčíková, P. Valentíková
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková
35. (žádost 2)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová
36. (žádost 2)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
37.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Svozilová (2. žádost)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

38.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Syřenová (2)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Harárová, Ing. Karol
39. Harár (BI)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
40.

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - L. Harárová, J. Ambrožová - (BI)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

41.

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

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jarmila Ambrožová,
42. Ludmila Harárová (LBK)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
43.

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

44.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z. Vavřina +
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov František Krajča (žádost
45. 3)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
46.

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

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jiří Ondroušek (žádost
47. 2)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
48.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. Navrátilovi
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

49.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - K. a R. Dunčovi
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky město
50. Holešov
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
51.

Diskuse členů zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně
projednávaného bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut
52.
k diskusi mimo schválené body programu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
53.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

54.

Závěr - různé
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. J. Ambrožová, L.
Harárová (žádost 2) - Z.1
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Tomčíková (žádost
2) - Z.1
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

2.

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

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Roman Hyánek a Vladan
Daněk. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

3.

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

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Helena
Jandová, Zdeněk Hlobil a Oldřich Rektořík. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o
složení návrhové komise hlasovat. Jako skrutátorky hlasů určil pracovnice
městského úřadu Ing. Irenu Minářovou a Ing. Marii Krajcarovou.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

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

se:

0
0

Připomínky k zápisu z 3. 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 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného
11.05.2020, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou, neměli k
němu žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali na vědomí.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

5.

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

se:

0
0

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




schůze rady města v řádných termínech
jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, plesový
výbor apod.
pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů a městskou policií + s
Policií ČR a městským architektem Ing. arch. J. Mrázkem a pravidelné
porady s vedením TH a TS






















investice na nám Sv. Anny (sítě, dlažba aj.), příprava rekonstrukce ul.
Plačkov a ul. Grohova a křižovatka u "Tacla", ul. Masarykova, parkoviště na
Novosadech atd.
řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS - zeleň a údržba města
koordinace správy majetku města: zahrada, hřiště, zeleň, parky, veř.
prostranství, dětská hřiště aj.
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 - příprava akcí druhé
poloviny roku - léto a podzim 2020 - Den učitelů, bikemaraton Drásal, festival
židovské kultury, Letní škola barokní hudby, gulášfest, dožínky, akce
v místních částech, partnerská města, náhradní koncert za Regatu (6. 9.)
výročí umučení sv. J. Sarkandera (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, lokalita mezi ul. Ovocná a Zahradní (Pechovo),
náměstí sv. Anny, fasáda 1. ZŠ aj.
komunikace s médii a příprava měsíčníku Holešovsko
územní plán - projednávání změn a hledání optimálního a nového řešení
některých území a lokalitách
jednání s pracovníky města, společnostmi města, církvemi a farností
Holešov
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 s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS
Zlínského kraje
jednání k přípravě komunitního plánu města
zajišťování obřadů - svatby (město a region), vítání občánků aj.
účasti na několika pohřbech významných osobností města a místních částí

Důležitá jednání města a události:
12.05. jednání o projektech a vedením TS a TH
12.05. a 10.06. setkání s p. J. Kaňou (pivovar)
13.05. jednání s projektanty Centroprojektu (bazén, areál zahradnictví Dobrotice)
18. a 19.05. jednání o územním plánu (potřeby a požadavky za město)
18.05. setkání s J. Ondrouškem (výstavba v ul. Palackého u Peny)
19.05. jednání s památkáři a společností VAK Kroměříž
20.05. schůzka s majitelem pozemku ve Vetulích (pozemky pro "kruháč")
20.05. setkání se sochařem Ondřejem Olivou (památník smíření na sv. Anně)
20.05. prohlídka se zástupci NPÚ zájemcem o koupi domu na náměstí (hračkárna)
25.05. rada města a valné porady společností Technické služby a Tepelné
hospodářství
26.05. schůzka s vedením CpS a stavaři - rekonstrukce objektu CpS
28.05. setkání s Ing. Vedrou, náměstkem ředitele spol. VaK - investice ve městě
09.06. jednání na Pozemkovém úřadu Kroměříž - digitalizace katastrálních map
v Tučapech (zahájení procesu)
09.06. jednání se zástupcem společnosti LUKO - pozemky v ul. Grohova
09.06. setkání se zástupci spol. Kurarai - dopravní značeni v ul. Palackého

10.06. jednání se zástupci petičního výboru - v záležitosti nesouhlasu se záměrem
zrekonstruovat objekt Sportrelax Holešov podle zpracované projektové
dokumentace
15.06. jednání s MUDr. L. Dúbravčíkovou - zdravotnictví v Holešově
15.06. a 22.06. setkání s p. Manďákem - pozemky a budoucnost lokality "za
Albertem"
16.06. jednání s spol. Rapos a 1.ZŠ - dokončením opravy fasády
16.06. slavnostní otevření nového hasičského domu HZS ZK v průmyslové zóně
16.06. jednání se sdružením Skřítek - regenerace prostranství u hájenky zám.
zahrady
17.06. jednání v MŠ v ul. Masarykova - možnost přístavby
18.06. setkání s MUDr. Mlčákem (stomatolog) - ukončení praxe (asi 1500 klientů)
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace:
13.05. jednání s vedením škol a mateřských škol (otevření škol)
20.05. a 03.06. příprava bikemaratonu Drásal plánování závodu (4.7.)
21.05. a 22.05. filmaři - natáčení "Cyklotoulek" (premiéra 20.06. na ČT 2)
26.05. prohlídka sokolovny - ukončení stavby
26.05. Rada charity
27.05. jednání s ředitelkami mateřských škol - zahájení provozu školek a letní
provoz
30.05. kácení máje v Holešově (31.05. kácení máje ve Vetulích)
01.06. Den dětí v MC Srdíčko
04.06. schůzka s předsedkyní OV Dobrotice M. Ondrouškovou - investice, potřeby
11.06. a 18.06. mikroregion jednání + valná hromada (závěrečný účet)
13.06. Zámecká "5", první velká veřejní sportovní akce po nouzovém stavu
14.06. Koncert festivalu Musica Holešova a poděkování dobrovolníkům, jež
pomáhali při výrobě a šití ochranných a pomoci lidem - první veřejní kulturní akce
po nouzovém stavu
16.06. tisková konference města a MKS
17.06. schůzka k vybudování nového lapidária města (zámecký příkop)
18.06. setkání s vedením Polského institutu - výstava v obřadní síni žid. hřbitova a
promítání filmu o holocaustu)
20.06. slavnostní otevření opravené sokolovny
20.06. humanitární běh a setkání majitelů japonský aut (podpora chlapce Matyáše)
Aktuální pozvánky:
24. 6. Den učitelů - ocenění pedagogů za rok 2019 - zámek v 16 h.
24. 6. Letní iluze XIV. - tradiční výstava holešovských výtvarníků - zámek (17 h.)
25. 6. Koncert skupiny ZUŠ band - zámek nádvoří
26. 6. Divadelní představení Rychlé šípy (nádvoří zámku - divadlo z U. Hradiště)
27. 6. Koncert pro Holešov - zámecké nádvoří (Big Band Holešov)
27. 6. Fotbalový turnaj žáků (SFK Holešov) + naděje Povážské Bystrice
27. a 28. 6. Hody v Tučapech - program + mše sv.
28. 6. Setkání dechovek v Rymicích 16. ročník - areál Rymice
Červenec a srpen - promítání letního kina - nádvoří zámku
Červenec a srpen (září) - koncerty na koupališti
4. 7. ČS Bikemaraton Drásal - závod horských kol - trasy od 176 až po 16 km,
pořádá Drásal Holešov ve spolupráci s městem - start a cíl v Holešově
18. 7. HolešovMAN - triatlon - koupaliště a okolí města
21. až 25. 7. Festival židovské kultury - přednášky, filmy, koncerty - synagoga,
zámek
25. 7. Koncert Ivy Bitové a skupiny Čikori
7. 8. až 15. 8. Letní škola barokní hudby - zámek, kostely
8. a 9. 8. Čmelák model show - setkání modelářů - průmyslová zóna
15. 8. Rusavská 50ka - obec Rusava a H. vrchy

28. 8. Koncert skupiny Yo Yo band - zámek, nádvoří
29. 8. Gulášfest - zámecká zahrada
30. 8. Dožínky - krojovaný průvod, slavnostní mše svatá - zámek
30. 8. Rozloučení s prázdninami - zámecká zahrada a region
5. 9. Vypalovák Žopy - chili festival
5. a 6. 9. Hodové slavnosti Količín
6. 9. Koncert a program v zámecké zahradě ("9,5 Regata")
7. 9. Parkurové závody o pohár města Holešova - zahrada
13. 9. Holešovský blešák - zámek
12. 9. Holešovská padesátka - Rusavskými kotáry na kole i pěšky - start Holešov
11. až 13. 9. Dny evropského dědictví - otevření památek
Polovina září podzimní řada koncertů festivalu Musica Holešov - 10. ročník - zámek
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů
města mezi jednotlivými zastupitelstvy.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

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

se:

0
0

54/4/ZM/2020 Komplexní pozemkové úpravy Količín
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Količín dle
předloženého návrhu vypracovaného společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat společnost Geocentrum a Státní pozemkový úřad o výsledku
jednání rady města.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města a vyzval zástupce Státního pozemkového úřadu, aby
přítomné s vypracovaným plánem společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy Količín seznámil.
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

7.

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

Zdrželo

55/4/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 3/2020
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 6 a 7.

se:

0
0

III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města.
Termín: 30.05.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně předloženým rozpočtovým opatřením,
včetně jeho doplnění, přítomné provedl vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan
Leško.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Ilona Kupková
Typ dokumentu: Usnesení
8.

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

Zdrželo

se:

0
0

56/4/ZM/2020 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. účetní závěrku za rok 2019 a
2. závěrečný účet města Holešova za rok 2019 bez výhrad
dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zveřejnit závěrečný účet města Holešova
města a zaslat výsledky hlasování do CSUIS.

za

rok

2019 na

webu

Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně předloženou účetní závěrkou přítomné provedl
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško.
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informaci týkající se zprávy o
přezkoumání hospodaření - nedodržení podmínek smlouvy se společností
Technické služby Holešov, s. r. o., v souvislosti s poskytnutím dotace. Reagoval Ing.
Dušan Leško.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

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

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

Zdrželo

se:

1
0

9.

57/4/ZM/2020 Úvěrová smlouva na rekonstrukci budovy krytého bazénu
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření smlouvy o úvěru na rekonstrukci budovy krytého bazénu na ul. Tovární
1081, Holešov, se společností ČSOB v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. přeložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.06.2020
Na jednání se dostavil Mgr. Jan Koláček.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Podrobně s předloženým návrhem úvěrové smlouvy na
rekonstrukci krytého bazénu seznámil přítomné vedoucí Odboru finančního Ing.
Dušan Leško.
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala informace týkající se výše základní částky
požadovaného úvěru, tj. 85 mil. Kč, a upozornění Finančního výboru. Poskytl
je starosta města.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

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

10.

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

Zdrželo

se:

2
0

58/4/ZM/2020 Žádost Římskokatolické farnosti Holešov o prodloužení termínu
realizace a předložení vyúčtování účelové dotace (zařízení pamětní síně sv.
Jana Sarkandera)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Holešova uzavřené mezi městem Holešov a Římskokatolickou
farností Holešov dne 21.02.2020 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k podpisu.
Termín: 26.06.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti
Typ dokumentu: Usnesení
11.

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

Zdrželo

se:

0
0

59/4/ZM/2020 Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru
Zlínského kraje
I. Zastupitelstvo města Holešova revokovalo
usnesení č. 35/3/ZM/2020 ze dne 11.05.2020 týkající se poskytnutí finančního
daru ve výši 120 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje pro novou
požární stanici v Holešově.
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí věcného daru v hodnotě 120 tis. Kč (zahradní traktor) Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje pro novou požární stanici v Holešově.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Marii Krajcarové
1.1. předložit darovací smlouvu k podpisu.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Marie Krajcarová
Typ dokumentu: Usnesení

12.

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

Zdrželo

se:

0
0

60/4/ZM/2020 Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
informaci o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. sledovat průběžně vývoj příjmů města a možnosti vyrovnávání jejich
schodků.
Termín: 30.09.2020
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl vedoucí Odboru finančního
Ing. Dušan Leško.
Ing. Radek Doležel vyjádřil stanovisko pozastavit realizaci sochy na nám. Sv. Anny
v částce 823 tis. Kč. Reagoval starosta města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh vrátit se k projednávání materiálu na
zasedání v měsíci září.
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
13.

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

Zdrželo

se:

0
0

Zveřejnění záměru prodeje pozemků k. ú. Dobrotice, k. ú. Žopy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3846, orná půda, o výměře 703 m2,
k. ú. Dobrotice, p. č. 3886, ostatní plocha, o výměře 6.394 m2, k. ú. Dobrotice, p. č.
1073, orná půda, o výměře 6.689 m2, k. ú. Žopy a p. č. 1056, orná půda, o výměře
1.002 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 30.06.2020
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: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

14.

Hlasování
Pro: 3 Proti: 17 Zdrželo
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

se:

2
0

61/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93,
zahrada, k.ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
opravu výměry zveřejněného záměru prodeje městského pozemku p. č. 93,
zahrada, k. ú. Holešov, ze 121 m2 na novou výměru cca 95 m2.
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře
cca 24 m2, za kupní cenu 5.000 Kč/m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. doplnit již zveřejněný záměr ev. č. 50/2020 o opravu výměry
a zveřejnit záměr prodeje cca 24 m2 na úřední desce.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel se dotazoval, z čeho vyplývá požadovaná minimální kupní
cena 5.000 Kč/m2. Odpověděl starosta města, že je to návrh kupujícího.
Bc. Jaroslav Chmelař s tímto návrhem vyjádřil souhlasné stanovisko.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
15.

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

Zdrželo

se:

0
0

62/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 276/1, zastavěná
plocha a nádvoří, p. č. 278/2, zahrada, p. č. 1038/45, ostatní plocha, p. č. 278/41,
zahrada, p. č. 713, ostatní plocha, p. č. 705/1, ostatní plocha, p. č. 278/42, zahrada,
a p. č. 1038/3, ostatní plocha, o celkové výměře cca 240 m2, vše k. ú. Všetuly, dle
předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 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

16.

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

Zdrželo

se:

0
0

63/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha,
o výměře cca 40 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
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

17.

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

Zdrželo

se:

0
0

Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú.
Holešov

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o
výměře cca 325 m2 (210 m2 + 50 m2 + 65 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého
návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel se vyjádřil pro zveřejnění záměru prodeje. Reagoval
místostarosta města Ing. Pavel Karhan a starosta města.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
18.

Hlasování
Pro: 4 Proti: 14 Zdrželo
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

se:

3
1

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, ostatní plocha, o výměře 166 m2,
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Bc. Jaroslav Chmelař 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

19.

Hlasování
Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

se:

1
1

64/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.
1868/36, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo

zveřejnění záměrů prodeje částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, o
výměře cca 103 m2 a cca 142 m2, k. ú. Holešov, dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměry prodejů na úřední desce.
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
20.

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

Zdrželo

se:

0
2

65/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví
obce, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k
pozemku parc. č. 3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce na úřední
desce.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil doporučující stanovisko Komise výstavby.
Mgr. Jan Koláček dotazoval se, zda se město zabývalo rozvojem této plochy.
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
21.

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

Zdrželo

se:

66/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru převodů pozemků - TJ Holešov - házená
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo

0
0

1. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1802/4, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 44 m2, k. ú. Holešov (na pozemku stojí stavba čp.
640 ve vlastnictví TJ Holešov, oddíl házené, z. s.), dle předloženého návrhu.
2. zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č.
1802/1, ostatní plocha, o výměře cca 1.310 m2 a pozemku p. č. 1802/2, ostatní
plocha a sportoviště, o výměře 1.749 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a
upraveného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr prodeje a bezúplatného převodu na úřední desce.
Termín: 30.06.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila podporu zveřejnění záměru tohoto prodeje.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci týkající se problematiky odvozu
fekálií v této lokalitě. Poskytl ji starosta města.
K uvedené problematice se vyjádřil Ing. Martin Koplík a podpořil schválení tohoto
záměru.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
22.

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

Zdrželo

se:

0
0

67/4/ZM/2020 Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, k. ú. Dobrotice
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, zahrada, o výměře cca 17 m2, k. ú.
Dobrotice, z vlastnictví manželů Miroslava a Alice Juřicových, do vlastnictví
města Holešova.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci týkající se
převedených pozemků v této lokalitě. Informaci poskytl starosta města.

množství

Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informaci týkající se komunikace v této
lokalitě. Poskytl ji starosta města a vyjádřil se k této problematice také Bc. Jaroslav
Chmelař.
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
23.

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

Zdrželo

se:

0
0

68/4/ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 454 m2, k. ú.
Všetuly, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit žádost o bezúplatné nabytí SPÚ.
Termín: 30.09.2020
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

24.

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

Zdrželo

se:

0
0

69/4/ZM/2020 Bezúplatný převod nemovitostí 1608/7, Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1608/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p. č.
1608/7, k. ú. Holešov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova.
2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/3049/2020-BKMM, v předloženém
znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila doporučující stanovisko.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení
25.

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

Zdrželo

se:

0
1

70/4/ZM/2020 Prodej městských pozemků, případně jejich částí k výstavbě
rodinných domů
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej částí městských pozemků p. č. 901, zahrada, o výměře 172 m2, p. č. 897,
ostatní plocha, o výměře 147 m2, p. č. 896/4, zahrada, o výměře 361 m2, p. č. 896/6,
zahrada, o výměře 249 m2, částí p. č. 772/19, ostatní plocha, o výměře cca 124 m2,
části p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 584 m2, vše k. ú. Holešov, k výstavbě
rodinných domů, a to:
- pozemek označený písmenem A : Ing. Vladimíru Kőnigovi za kupní cenu 2.520
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené
- pozemek označený písmenem B: Ing. Vladimíru Kőnigovi za kupní cenu 2.520
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené
- pozemek označený písmenem C: Ing. Romanu Koutnému za kupní cenu 2.900
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené
dle podkladů, které byly nedílnou součástí zveřejnění na úřední desce e. č.
184/2020.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu.
Termín: 30.09.2020
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

26.

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

Zdrželo

se:

0
1

71/4/ZM/2020 Prodej části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
prodej části městského pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 140 m2, k. ú.
Holešov, manželům Ladislavu a Janě Brázdilovým, bytem Holešov, za kupní cenu
2.000 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 30.09.2020
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
27.

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

Zdrželo

se:

0
0

72/4/ZM/2020 Revokace usnesení - LUKO
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. revokaci usnesení 168/5/ZM/2019, ze dne 04.11.2019, týkající se směny části
pozemku p. č. 1390/3, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města
Holešova a části pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m 2,
k. ú. Holešov, s doplatkem za rozdílnou výměru 500 Kč/m2
2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města
Holešova přejde do vlastnictví společnosti LUKO, s. r. o., část městského
pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře určené geometrickým plánem č. 2387138/2019 218 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této společnosti přejde do
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o výměře
cca 55 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry
500 Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce.
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
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

28.

73/4/ZM/2020 Revokace usnesení ZM ze dne 11.05.2020 - Směna pozemků
k. ú. Holešov, Nadsadová III
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. z důvodu odštěpení společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, od
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, revokaci usnesení
č. 47/03/ZM/2020 týkající se 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, bez dalšího finančního vyrovnání. Pozemky budou zaměřeny a
převedeny směnnou smlouvou po dokončení investičního záměru.
2. směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do
vlastnictví společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, 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 reality, s. r. o., IČO
08025461, 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, bez dalšího finančního vyrovnání. Pozemky budou zaměřeny a
převedeny směnnou smlouvou po dokončení investičního záměru
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit smlouvu o smlouvě budoucí k podpisu.
Termín: 30.09.2020
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

29.

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

Zdrželo

se:

0
0

74/4/ZM/2020 Pověření starosty k podání žádosti o výmaz zástavního práva
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta k podání žádosti o výmaz
zástavního práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov,

dle Smlouvy V2 1530/1997 ze dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním
úřadem v Kroměříži a městem Holešov.
2. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat za město ve věci výmazu
zástavního práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov, dle
Smlouvy V2 1530/1997 ze dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním
úřadem v Kroměříži a městem Holešov.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit žádost o výmaz zástavního práva UZSVM.
Termín: 30.09.2020
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
30.

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

Zdrželo

se:

1
0

75/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Slováček
(M. Horáková)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Jiří Slováček a Martina Horáková, a to pod podmínkou, že se vlastník
pozemku bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst.
4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na
vymezení části pozemku p. č. 3871, k. ú. Dobrotice, na plochu rekreace
specifických forem - agroturistika (RX). 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

31.

76/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zdeňka
Augustinová
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Zdeňka Augustinová, 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

32.

Zdrželo

se:

0
0

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bonus Pactum, s. r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Bonus Pactum, s. r. o., se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 Nové Město, 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: 31.07.2020
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.

Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 0 Proti: 21 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo
33.

se:

1
0

77/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a
Marie Bakalovi
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 dne 07.05.2020, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je požadavek na vymezení
pozemků p. č. 18/2, 18/3, 18/6 a 446/2, k. ú. Žopy, v předloženém rozsahu pro
rostlinnou zemědělskou výrobu. 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: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Bc. Jaroslav Chmelař požadoval, aby součástí usnesení bylo stanovisko Komise
výstavby, tj. podmínka, že bude vymezen pás zeleně podél komunikace v šířce 6
m. Kladně se vyjádřila přítomná zpracovatelka materiálu Ing. Radomíra
Pospíšilová.
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informaci týkající se úhrady
nákladů. Poskytl ji starosta města.
Luděk Hradil jako předseda Osadního výboru Žopy vyjádřil doporučující stanovisko.
MVDr. Zbyněk Miklík podpořil přijetí návrhu usnesení.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

34.

Zdrželo

se:

0
0

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - P. Ševčíková,P. Valentíková
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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
podaly Pavla Ševčíková a Pavla Valentíková, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je požadavek na vymezení p. č.

2337/1 a p. č. st. 207, k. ú. Dobrotice, na plochu pro bydlení. 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: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Mgr. Jan Koláček se vyjádřil nesouhlasně k zamítavému stanovisku rady města.
Reagoval starosta města.
Zdeněk Hlobil vyjádřil doporučující stanovisko. Reagovala zpracovatelka návrhu
usnesení Ing. Jaromíra Pospíšilová
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 5 Proti: 17 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo
35.

se:

0
0

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková
(žádost 2)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Bc. Magda Mrázková dne 25.3.2020, 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 1 Proti: 19 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo

se:

2
0

36.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová
(žádost 2)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Mgr. Jana Kučerová dne 08.04.2020, 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: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel vyjádřil nesouhlas s nedoporučujícím stanoviskem.
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

37.

Hlasování
Pro: 2 Proti: 18 Zdrželo
Nehlasovalo:
Usnesení: Nevzniklo

se:

1
1

78/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Svozilová
(2. žádost)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 dne 20.04.2020, 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 je vymezení pozemků p. č. 682/1 a
682/33, k. ú. Všetuly, jako plochy rodinné rekreace (RI). Požadavek bude prověřen
v rozsahu dle návrhu architekta města. 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: 31.07.2020

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Mgr. Jan Koláček vyjádřil nedoporučující stanovisko. Reagoval místostarosta Ing.
Pavel Karhan.
Bc. Jaroslav Chmelař informoval o doporučujícím stanovisku Komise výstavby.
Přítomná občanka, která v této lokalitě bydlí, vystoupila proti schválení vymezení
pozemků jako plochy rodinné rekreace z důvodu již tak velkého dopravního
provozu. Reagoval starosta města a místostarosta Ing. Pavel Karhan.
Zdeněk Hlobil a Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřili negativní stanovisko k výstavbě
rekreačních domků v této lokalitě.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 17 Proti: 5
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
38.

Zdrželo

se:

0
0

79/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Syřenová
(2)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 dne 10.03.2020, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4
stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na
vymezení pozemku p. č. 2986/1, k. ú. Holešov, na plochu umožňující výstavbu
zahrádkářské chaty. 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: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace. Poskytl je místostarosta města
Ing. Pavel Karhan a zpracovatelka materiálu Ing. Radomíra Pospíšilová.
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informaci týkající se úhrady nákladů.
Vyjádřila se Ing. Pospíšilová.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.

Hlasování
Pro: 22 Proti: 0
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Nehlasovalo:
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Usnesení: Přijato
Typ dokumentu: Usnesení

39.

Zdrželo

se:

0
0

Návrh na změnu Územního plánu Holešov - L. Harárová, J.Ambrožová - (BI)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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
podaly Jarmila Ambrožová a Ludmila Harárová, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek
na vymezení pozemku p. č. 133, k. ú. Dobrotice, na plochu bydlení, prověřeno
zastavěné území a uložena podmínka zpracování územní studie v této
části. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období za podmínky, že zastavovací studie bude
odsouhlasena městem Holešov.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelky o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 1 Proti: 20 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo

40.

se:

1
0

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Tomčíková
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Mgr. Soňa Tomčíková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení
pozemku p. č. 132 k. ú. Dobrotice na plochu bydlení, prověřeno zastavěné
území a uložena podmínka zpracování územní studie v této části. 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 1 Proti: 20 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo
41.

se:

1
0

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jarmila Ambrožová,
Ludmila Harárová (LBK)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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
podaly Jarmila Ambrožová a Ludmila Harárová dne 31.01.2020, a to pod
podmínkou, že se navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem požadavku je
zrušení části lokálního biokoridoru K 158. Návrh na pořízení změny bude zahrnut
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelky o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 0 Proti: 20 Zdrželo
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Nevzniklo

42.

se:

2
0

80/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Klabanovi
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Renata a Marián Klabanovi, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na
vymezení pozemku p. č. 10/2 a 371/2, k. ú. Všetuly, na plochu občanského
vybavení - komerční zařízení (OK). 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
43.

Zdrželo

se:

0
0

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z. Vavřina +
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Zdeněk Vavřina, Jiří Gazaň, Ing. Luboš Kopecký a Ing. Jiří Blahynka, to
pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je
požadavek na vymezení pozemků p. č. 2658/1 a 2659/11, k. ú. Holešov, na plochu
smíšenou obytnou (SO). 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Pro: 0 Proti: 22 Zdrželo
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Nehlasovalo:
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová Usnesení: Nevzniklo
Typ dokumentu: Usnesení

44.

se:

0
0

81/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. P.
Karhan
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Ing. Pavel Karhan, 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: 31.07.2020
Před projednáváním zprávy splnil Ing. Pavel Karhan ohlašovací povinnost, že se
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu a přednesl úvodní slovo s tím, že
informoval o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informaci. Poskytl ji Ing. Pavel Karhan.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 17 Proti: 2
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
45.

Zdrželo

se:

2
1

82/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jiří
Ondroušek (žádost 2)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Jiří Ondroušek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Předmětem návrhu je změna funkčního využití části pozemku p. č. 1039/2 a
pozemku p. č. 658/2, k. ú. Všetuly, na plochu dopravní infrastruktury. 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: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel podpořil schválení pořízení této změny územního plánu.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

46.

83/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky
město Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění a požadavky města na změnu Územního plánu Holešov dle předloženého a
upraveného znění. Požadavky budou zahrnuty do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. zapracovat požadavky do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za
uplynulé období 2016-2020.
Termín: 30.10.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan a informoval o
doporučujícím stanovisku rady města s tím, že bod č. 7 bude řešen pouze za
podmínky souhlasu vlastníků pozemků, se kterými probíhají jednání, a tento bod
je tedy odsunut na zasedání zastupitelstva města v měsíci září. Seznámil přítomné
se všemi 18 body požadavků města.
Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informace k požadavku č. 4 - lokalita Za
Kozrálovem v souvislosti s případným finančním plněním, pokud majitelé uplatní
své právo a vyjádřil důrazně své negativní stanovisko. Reagoval Ing.
Karhan a zpracovatelka materiálu Ing. Pospíšilová. Závěrem požadoval doplnění
informací k bodu č. 12. Informace poskytla Ing. Pospíšilová.
Ing. Radek Doležel podal protinávrh o bodu č. 4 a 5 hlasovat samostatně.
Mgr. Helena Jandová se negativně vyjádřila pro hlasování o všech bodech
současně, jelikož u některých bodů nejsou poskytnuty dostačující informace a
podala protinávrh, aby se hlasovalo o každém požadavku zvlášť. Reagoval Ing.
Pavel Karhan.
Jakub Hřib požadoval doplňující informace týkající se vymezení plochy
pro potenciální bytovou zástavbu a k bodu č. 12, týkající se doplnění podmínek
využití ploch - zahrádkářská chata. Informace poskytl starosta města. Závěrem
podal protinávrh na stanovení výšky stavby o 1 nadzemním podlaží do výšky 6 m.
K problematice využití v plochách zahrádkářských osad a rodinné rekreace se
vyjádřil také Luděk Hradil a občan města.
Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil připomínku, aby u bodu č. 8 byla zohledněna blízkost
hřbitova.
Občanka Všetul se negativně vyjádřila k záměru vymezení ploch k výstavbě objektů
pro chov skotu a drůbeže v lokalitě Za Kozrálovem. Reagoval starosta města
a potřebu diskuse podpořil MVDr. Zbyněk Miklík.
Mgr. Svatava Ságnerová podala protinávrh stáhnout tento materiál z programu
jednání a projednat jej na pracovním jednání. Reagoval starosta města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová se vyjádřila negativně k návrhu stáhnout materiál
z programu jednání.
Následně starosta města vyhlásil desetiminutovou přestávku, aby se mohly
zastupitelské kluby poradit, jak o této problematice hlastovat.
Ing. Pavel Karhan navrhl hlasovat o bezproblémových požadavcích města, tj.
bodech č. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16 a 18 jako celku, konfliktní body č. 4, 5, 8,
15 a 17 prohlasovat samostatně a bod č. 12 stáhnout z programu jednání. O tomto
protinávrhu bylo hlasováno takto: 13 pro, 4 proti, 5 se zdrželo. Návrh byl schválen.
Ing. Martin Koplík podal protinávrh hlasovat o nekonfliktních bodech a ostatní body
přesunout na další zasedání. O tomto posledním protinávrhu bylo hlasováno takto:
9 pro, 7 proti, 6 se zdrželo. Návrh nebyl schválen.

Hlasování o konfliktních bodech požadavků města na změnu ÚP Holešov:
- bod č. 4 - Lokalita SO 57 Kozrálov - přesunout do rezervy II. a III. etapu dle územní
studie - Lokalita Za Kozrálovem (SO57), zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka: 13
pro, 8 proti, 1 se zdržel. Požadavek byl schválen.
- bod č. 5 - Lokality územních rezerv (SO 414, 415, 422) - Želkov přesunout do
návrhu: 17 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Požadavek byl schválen.
- bod. č. 8 - Plochu veřejných prostranství PV 95 vymezit jako plochu smíšenou
obytnou. Zohlednit blízkost hřbitova: 16 pro, 0 pro, 6 se zdrželo. Požadavek byl
schválen.
- bod. č. 15 - Vymezit plochu pro rozhlednu v k. ú. Žopy a případně k. ú. Tučapy:
22 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Požadavek byl schválen.
- bod. č. 17 - V celé funkční ploše "Plochy výroby a skladování - průmyslová zóna
(V)" označené v územním plánu plochami 74, 75, 76, 421 v rámci podmínek využití
ploch současného územního plánu "24 Plochy výroby a skladování - průmyslová
zóna (V)" doplnit činnosti "Zemědělská výroba průmyslového charakteru" do výčtu
přípustných činností při zachování všech současně platných přípustných činností:
17 pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Požadavek byl schválen.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
47.

Zdrželo

se:

0
0

84/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.J.
Ambrožová, L. Harárová (žádost 2) - Z.1
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Jarmila Ambrožová a Ludmila Harárová, a to pod podmínkou, že se
navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45
odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na
vymezení pozemku p č. 133 k. ú. Dobrotice na plochu zemědělskou specifickou
(Z.1), Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního
plánu Holešov za uplynulé období.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelky o rozhodnutí zastupitelstva města.
Termín: 31.07.2020
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan 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
Hlasování
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová Pro: 15 Proti:
Typ dokumentu: Usnesení

0

Zdrželo

se:

7

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
48.

0

85/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr.
Tomčíková (žádost 2) - Z.1
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
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 Mgr. Soňa Tomčíková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení pozemku
p č. 132 k. ú. Dobrotice na plochu zemědělskou specifickou (Z.1). 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: 31.07.2020
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 15 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato

49.

Zdrželo

se:

7
0

86/4/ZM/2020 Dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
města Holešova- TJ Sokol Tučapy
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce
2020 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) TJ Sokol
Tučapy, IČO 18189768, Tučapy 94, 769 01 Holešov, ve výši 100.000 Kč na nákup
nové traktorové sekačky na údržbu hrací plochy a uzavření veřejnoprávní smlouvy k
této dotaci.
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Mgr. Jan Koláček podpořil přijetí návrhu usnesení.
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: 22 Proti:

0

Zdrželo

se:

0

Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato
50.

0

Diskuse členů zastupitelstva města
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila na nedůstojný stav smuteční síně.
Reagoval starosta města.
Mgr. Svatava Ságnerová se kladně vyjádřila k projevům pomoci města občanům v
době vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru.
Luděk Hradil informoval přítomné o přípravě řešení problematické povrchové
úpravy schodů u vstupu do budovy na ul. Tovární.
Jakub Hřib se dotazoval, jak budou řešeny stažené body týkající se požadavků
města na pořízení změny územního plánu. Odpověděl místostarosta města Ing.
Pavel Karhan s tím, že je třeba je znovu konzultovat s odborníky a návrhy předložit
na zastupitelstvu v měsíci září, případně je projednat na pracovním setkání členů
zastupitelstva města.
Zdeněk Hlobil hovořil o problematice kácení májek. Dále se dotazoval na předávání
některých parcel do lokality Strategické průmyslové zóny pro výsadbu stromů.
Reagoval místostarosta města Ing. Pavel Karhan. K problematice výsadby stromů
v průmyslové zóně se vyjádřil také MVDr. Zbyněk Miklík.

51.

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 místní části Dobrotice paní Hrabalová informovala přítomné o
problematice sousedských vztahů v této místní části. Reagoval Zdeněk Hlobil.

52.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předsedkyně návrhové komise Mgr. Helena Jandová přednesla souhrn přijatých
usnesení. Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky.

53.

Závěr - různé
Ve 22:15 hod. starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova
a poděkoval všem přítomným za účast.

V Holešově 30.06.2020

Mgr. Rudolf Seifert v. r.
starosta města
Roman Hyánek v. r.
ověřovatel

Vladan Daněk v. r.
ověřovatel

