
Z Á P I S  

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 21.09.2020 

ve velkém sále holešovského zámku 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
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 lka  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te lka  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka 

Omluveni :  Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 

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



Jandová a Petr Šidlík byli omluveni. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva 
města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. 
Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit oproti pozvánce o 
zprávu týkající se nového návrhu na změnu Územního plánu Holešov Františka 
Krajči (bod č. 46) s tím, že jeho původní návrh - bod č. 43 bude stažen z programu, 
stejně jako bod č. 44, týkající se návrhu na pořízení změny ÚP - požadavek město 
(3) 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 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
hlasovat. 

Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 5. 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 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova a 
kontrola plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

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

6. 
Rekonstrukce bazénu na ul. Tovární - odstranění havarijního stavu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 2. ZŠ Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Změna rozpočtu - RO 4/2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Žádost Kroměřížské nemocnice, a. s., o finanční příspěvek 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Zařazení území města Holešova do působnosti MAS Partnerství Moštěnka, 
o. p. s. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Směna - LUKO 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



16. 
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Komplexní pozemkové úpravy Martinice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Převod pozemků - TJ Holešov - házená 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, k. ú. Količín 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 pozemku p. č. 
629, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Revokace usnesení č. 96/3/ZM/2019 - zveřejnění záměru směny pozemků, 
k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1090, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

27. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

28. 
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

29. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

30. 
Prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

31. 
Prodej částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 1023/42 a p. č. 896/9,   
k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

32. 
Úplatné nabytí části pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

33. 
Prodej části pozemku p. č. 384/1, k. ú.Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

34. 
Úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

35. 
Prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



36. 
Podání žádosti o převod pozemků na UZSVM 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

37. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. Navrátilovi 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

38. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE Textiles, s. r. 
o. (3. žádost) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

39. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Tomáš Chlápek 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

40. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Světlá, spol. s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

41. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Sýkora 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

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

43. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František Krajča 
(žádost 3) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

44. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky město (2) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

45. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavek město (3) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

46. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Fr. Krajča (žádost 4) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

47. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

48. 

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 

49. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

50. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Jakub Hřib a Oldřich Rektořík. 
Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Jan 
Koláček, MVDr. Zbyněk Miklík a Gabriela Holčáková. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 
Jako skrutátorky hlasů určil pracovnice městského úřadu Ing. Irenu Minářovou a 
Ing. Marii Krajcarovou. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4. Připomínky k zápisu ze 4. 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 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
22.06.2020, obdrželi členové zastupitelstva města v písemné podobě před konáním 
zasedání, k plnění usnesení neměli žádné připomínky a vzali ho na vědomí. 

 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

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

 schůze rady města v řádných termínech, 10.09. mimořádná schůze rady 
města 

 jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, se 
zástupci osadních výborů, 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, Památník smíření aj.), příprava a 
realizace rekonstrukce ul. Plačkov (1. etapa) a parkoviště na Novosadech, 
vodovod Količín, příprava opravy ul. Grohova, křižovatky u "Tacla", ul. 
Partyzáskou, krytého bazénu atd. 

 kontrolní dny - 3. ZŠ, lokalita mezi ul. Ovocná a Zahradní (Pechovo), 
náměstí sv. Anny, fasáda 1. ZŠ, parkoviště Plačkov a Novosady (DPS), 
vodovod Količín aj. 

 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.) - kino, 
hasič. dům, komunikace, objekty města, DPS, zateplení a kuchyně CpS, , 



ulice Palackého, zámek 3. patro - Norské fondy, kostel - Ministerstvo kultury, 
mokřad pod Želkovem atd. 

 příprava aktuálních významných akcí a jejich realizace - příprava akcí druhé 
poloviny roku - léto a podzim 2020 - bikemaraton Drásal, festival židovské 
kultury, Letní škola barokní hudby, gulášfest, dožínky mikroregionu, festival 
Musica Holešov, akce v místních částech, partnerská města, náhradní 
koncert za Regatu a Náhradní Dny města (05. a 06.09.), výročí umučení sv. 
J. Sarkandera, otevření náměstí sv. Anny, odhalení Památníku smíření 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, 
porady se školními zařízeními - nový školní rok, současná situace k nákaze 
Covid. 

 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 (bezpečnostní opatření ve městě - PCO, kamer. 
systém aj.), protierozním opatření (Tučapy), protipovodňová opatření 
(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: 
25.06. - podepsání smlouvy s ČSOB o úvěru 85 mil. Kč 
29.06. - valná hromada VAK Kroměříž 
30.06. - generel dopravy, Bezpečnostní rada města 
03.07. - jednání se zástupci SŽDC - projekt opravy nádraží a zmenšení nádražní 
budovy 
08.07. - setkání se spol. Unique Textil (pozemky a ÚP), s J. Kaňou (lokalita nad 
Sadovou) 
09.07. - bezpečnostní rada města Holešova 
10.07. - setkání s obyvateli lokalita Bořenopsvská - vztahy, dluhy, smlouvy. 
21.07. - jednání se zástupci MAS Moštěnka - projekty 
23.07. - jednání s organizátory Stavby roku (i 01.08.) a zástupci Nemocnice 
Kroměříž (dar) 
29.07. - jednání s Ing. Vedrou (VaK) - oprava sítí VaKu v Holešově 
05.08. - projednávání petice "Proti změně ÚP a staveb. záměru Za Kozrálovem p. 
č. 924/1" 
05.08. - setkání s krajskou hygienickou správou a hejtmanem - situace v kraji 
(Covid) 
10.08. - jednání s Úřadem práce - pracovníci VPP 
17.08. - SPZ Holešov - jednání - ochrana podzemních vod 
26.08. - Zlín, Kongresové centrum, převetí ocenění Město pro byznys - Holešov 3. 
místo 
31.08. - Kroměříž aula SZŠ Kroměříž  - představení nového  konceptu Kroměřížské 
nemocnice 
01.09. - 1. školní den na holešovských základních školách 
01.09. - jednání s MUDr. Zajícem - radioterapie Holešov a nám. Sv. Anny (průjezd) 



02.09. -  jednání s řediteli základních a mateřských škol 
03.09. - jednání na ŘSZK - kruhová křižovatka "u Tacla" 
07.09. - jednání s ÚP a TH Holešov - smlouvy na pronájem bytů (příspěvky na 
bydlení) 
08.09. - převzetí ocenění v soutěži Zlatý erb Zl. kraje - 3. místo (internetová 
komunikace) 
08.09. - setkání s občany obce Količín (příprava stavby - vodovod) + VaK a 
dodavatel 
09.09. - setkání s občany lokalita zahradnictví Dobrotice - přechod, spojení 
s městem aj. 
10.09. - mimořádné "pracovní" jednání Zastupitelstva města Holešova (oprava 
bazénu) 
10.09. - jednání členů volebních komisí a volba předsedů - kino (krajské volby) 
15.09. - Stavba roku Zlínského kraje (Holešov zámek) + setkání s dětským 
parlamentem 
17. a 18.09. - setkání tajemníků ZK v Holešově 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
24.06. - Den učitelů v sala terreně Holešov. zámku - předávání ocenění města 
24.06. - Letní iluze - vernisáž 
27.06. - hodové slavnosti Tučapy + koncert pro Holešov Hol. Big Band 
27.06. - mládežnický turnaj SFK Holešov + návštěva z Povážské Bystrice 
30.06. - setkání s klubem rybářů (výborová schůze) 
03.07. - setkání s organizátory Letní školy barok. hudby 
04.07. - Bikemaraton ČS Drásal 
07.07. - návštěva atelieru sochaře Ondřeje Olivy - Památník smíření 
17.07. - otevření pamětní síně (muzea) sv. J. Sarkanderovi (sv. Anna) 
21.07. - Zahájení Festivalu Židovské kultury - festival 21. až 25. července 
29.07. - benefiční cyklomaraton - průjezd Holešovem 
07.08. - zahájení Letní školy barokní hudby (LŠBH v Holešově 7. až 15 srpna) 
12.08. - předání fin. daru útulku Zlín (koncert Texasu) a jednání s agenturou Velryba 
13.08. - zahradní slavnost v CpS Holešov a jednání s lesní školkou Žopy (nájem) 
08. a 09.08. - Čmelák model show - letiště Holešov 
11.08. - vyhodnocení bikemaratonu Drásal a festivalu Týden židovské kultury 
28.08. - koncert YoYo bandu - zámek 
30.08. - Dožínky Mikroregionu Holešovsko 
05.09. - malé "Dny města Holešova" - otevření masných krámů a nám. sv. Anny, 
připomínka 140. výročí založení Sokolsko-hasičské jednoty Holešov a hasičský den 
v Holešově, ocenění osobností města za rok 2019 a koncert skupiny People, noční 
běh zahradou atd. 
12.09. - Holešovská 50ka, pořádá KČT, a žopský gulášfest 
15.09. - jednání s řediteli přísp. organizací města - dotace 
19.09. - Připomínka 115. výročí založení SFK Holešov - stadion Střelnice 
19.09. - Rohálovská 50ka 
20.09. - vítání občánků v Žopech, setkání mažoretek v Holešově (hala) 
Aktuální pozvánky: 
22. 9. Radůza - folk. kapela - zámek 
26. 9. Culinka  - interaktivní představení pro děti 
28. 9. Svatováclavský koncert - Hol. komor. Orchestr 
3. 10. Všetulský jarmark a společenský program  - SVČ Holešov - Všetuly (TyMy) 
4. 10. Všetulské hody - 10.00 průvod, 11.00 h. mše sv., od 12 h program ve 
všetulském parku, v 15 h tradiční svatofrantišské požehnání zvířátům (i domácím 
zvířátkům a mazlíčkům  - podle sv. Františka - Den zvířat) 
5. - 10. 10. Týden knihoven - Městská knihovna 
10. 10. Zavírání nebe - zóna Holešov 



10. - 11. 10. Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů - areál Plačkov 
1. 11. Svatohubertský den - průvod a mše sv. ve farním kostele 
11. 11. Svatomartinské oslavy - náměstí Dr. E. Beneše 
27. 11. Adventní tvoření - zahrádkářský areál Dlažánky 
3. 10. Nikola Mucha + kapela Oswald Schneider 
9. 10. Californiadreams show  - show pro dámy 
11. 10. Zlatý oříšek - TYMY - zámek 
11. 10. Bluesový podzimek - zámek 
16. - 18. 10 Divadelní přehlídka  - kino Svět 
17. 10. Beauty night - zámek 
20. 10. Přehlídka středních škol  - zámek 
24. 10. MKS a ukončení zámecké sezony 
23. 10. Big Band J. Hájka & Felix Slováček 
28. 10. St. svátek, pietní akt u pomníku T.G.M. + koncert ke st. svátku  - FBM Zlín 
31. 10. Hallowen party - zámek 
1. 11. Sv. Hubert  - průvod, mše 
1. 11. Všetulská hůlka  - TYMY 
1. 11. Bluesový podzimek 2 - zámek 
5. 11. MUSICA - Pražský komorní balet 
11. 11. Sv. Martin - průvod, ochutnávka vín 
 
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 

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 87/5/ZM/2020 Rekonstrukce bazénu na ul. Tovární - odstranění havarijního 
stavu 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  

provedení rekonstrukce budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, dle 
přepracované projektové dokumentace s cílem odstranit havarijní stav budovy a 
jeho zařízení do výše přijatého úvěru u ČSOB. 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Stanislavu Julíčkovi 

1.1. zahájit potřebné práce na projektové dokumentaci a na provedení 
rekonstrukce s termínem zahájení stavebních prací v 08/2021. 

Termín: 31.08.2021 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. projednat možnost uzavření dodatku k úvěrové smlouvě s ČSOB týkající se 
prodloužení čerpání a splácení úvěru o 1 rok. 

Termín: 31.12.2020 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Přítomný zástupce společnosti Centroprojekt Zlín Ing. Horák 

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


zdůvodnil, proč současný rozpočet projektantů přesahuje předběžný rozpočet 
z počátku roku 2020. 

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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

7. 88/5/ZM/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ pro Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
Programu regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.10.2020 

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

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

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

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

 

8. 89/5/ZM/2020 Pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. seznámit s těmito pravidly předsedy osadních výborů. 

Termín: 30.09.2020 

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

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



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

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

 

9. 90/5/ZM/2020 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 2. ZŠ Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 2. Základní škola Holešov, 
Smetanovy Sady 625 ve výši 4.723.960,50 Kč na předfinancování projektu 
Ministerstva pro místní rozvoj, IROP "Rekonstrukce odborných učeben 2. Základní 
školy Holešov". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 
  

Termín: 16.10.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru 
finančního Ing. Dušan Leško. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Bc. Veronika Bartošková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 91/5/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. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru 
finančního Ing. Dušan Leško. 
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na 
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

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

 

11. 92/5/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 4/2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu. 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 8, 9, 10 a 11. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 30.09.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně se změnou rozpočtu seznámil přítomné Ing. 
Dušan Leško. 

Jakub Hřib požadoval doplňující informace. Poskytl je Ing. Dušan Leško. 

Ing. Jan 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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 93/5/ZM/2020 Žádost Kroměřížské nemocnice, a. s., o finanční příspěvek 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč Kroměřížské nemocnici, a. 
s., na částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s pandemií Covid-19 - nákup 
plazmové čističky vzduchu DEFEND 1050. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zařadit finanční částku do rozpočtu města a předložit darovací smlouvu k 
podpisu. 

Termín: 29.09.2020 

 
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: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



13. 94/5/ZM/2020 Zařazení území města Holešova do působnosti MAS Partnerství 
Moštěnka, o. p. s. 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
členství města Holešova v MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s., s povinností platit 
příspěvek 39 tis. Kč/rok. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. informovat MAS Moštěnka o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.09.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se uzavírání 
smlouvy o partnerství s touto společností v minulém období. Informace poskytl je 
Ing. Pavel Karhan a podpořil schválení tohoto návrhu usnesení. 

Ing. Radek Doležel a Jakub Hřib vyjádřili kladné stanovisko a zároveň požadovali 
doplňující informace. Informace poskytl 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: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 95/5/ZM/2020 Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. 
Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k části pozemku parc. č. 
3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, pro Lenku 
Kuchařovou, IČO 01197606, za účelem umístění prodejního stánku "Bouda u 
Čerta" na dobu 10 let za stavební plat 29.600 Kč/rok, který bude hrazen v 
pravidelných měsíčních platbách + náklady s tímto právem stavby spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující informace poskytla přítomná 
zpracovatelka materiálu Jitka Hanslíková, vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav 
Julíček a starosta města. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní 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 

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

 

15. 96/5/ZM/2020 Směna - LUKO 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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. 2387-138/2019 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. 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. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se úhrady 
nákladů za nové zhotovení geometrického plánu. Odpověděla Jitka Hanslíková s 
tím, že náklady nese společnost LUKO. 

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace. Poskytl je starosta města a 
místostarosta 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

16. 97/5/ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 
454 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit žádost o bezúplatné nabytí UZSVM. 

Termín: 31.12.2020 



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

 

17. 98/5/ZM/2020 Komplexní pozemkové úpravy Martinice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Martinice u Holešova a části k. ú. Holešov dle předloženého návrhu 
vypracovaného společností GB-geodezie, spol. s r. o. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat společnost GB-geodezie, spol. s r. o. a Státní pozemkový úřad 
o výsledku jednání. 

Termín: 30.09.2020 

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

Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy přestavili hlavní projektanti 
ze společnosti GB-geodezie, spol. s r. o., v rámci diskuse občanů města.  

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

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

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

 

18. 99/5/ZM/2020 Převod pozemků - TJ Holešov - házená 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej 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.), zapsanému spolku TJ Holešov, oddíl házené, 
IČO 04513495, za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

2. bezúplatný převod 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, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví TJ 
Holešov, oddíl házené, z. s., IČO 04513495. Náklady bezúplatného převodu 
pozemků hradí TJ Holešov, oddíl házené, z. s. 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní a darovací smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

Ing. Radek Doležel se dotazoval na plánované využití objektu házené. Reagoval 
starosta města. 

Jakub Hřib podal protinávrh, aby se bezúplatný převod části pozemků změnil na 
výpůjčku. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 1 pro, 17 proti, 3 se zdrželi. 
Protinávrh nebyl schválen. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné stanovisko k návrhu usnesení. 

V souvislosti s projednáváním této problematiky vystoupil předseda spolku Proud 
Holešov Jakub Nevřala s dotazem, kdy se uskuteční úpravy Amerického parku, 
který je v blízkosti zmiňovaných pozemků TJ Holešov. Reagoval starosta města. 

Ing. Martin Koplík podpořil činnost oddílu házené. 

Zdeněk Hlobil podpořil schválení návrhu usnesení. 

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

 

19. 100/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Ing. Romana Jániše část městského pozemku p. č. 1712/1, 
orná půda, o výměře cca 178 m2, městského pozemku p. č. 1712/4, ostatní plocha, 
o výměře 231 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví Ing. Romana Jániše přejdou do 
vlastnictví města Holešova pozemky p. č. 346, zastavěná plocha - zbořeniště, o 
výměře 211 m2 a p. č. 347, zahrada, o výměře 198 m2, k. ú. Holešov. Náklady na 
směnu pozemků uhradí Ing. Roman Jániš. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce. 

Termín: 30.09.2020 

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



Mgr. Jan Koláček a Ing. Radek Doležel požadovali doplňující informace. Poskytl je 
místostarosta Ing. Pavel Karhan. 

Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil kladné 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 

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

 

20. 101/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1376/4, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, 
o výměře cca 337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 700 Kč/m2 dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce. 

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 

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

 

21. 102/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, k. 
ú. Količín 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, zahrada, o výměře 
803 m2, k. ú. Količín, 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 v negativní formě a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. 103/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, 
k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o 
výměře 146 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce. 

Termín: 30.09.2020 

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

Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informace v souvislosti s výší prodejní 
ceny. Informace poskytl místostarosta 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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

23. 104/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1424, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, zahrada, o 
výměře cca 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce. 

Termín: 30.09.2020 

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

Bc. Jaroslav Chmelař podal návrh zvýšit prodejní cenu na 500 Kč/m2
. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová tento návrh podpořila. 

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



 

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

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

 

24. 105/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 
pozemku p. č. 629, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 pozemku p. č. 629, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 

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

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

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

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

 

25. 106/5/ZM/2020 Revokace usnesení č. 96/3/ZM/2019 - zveřejnění záměru směny 
pozemků, k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 96/3/ZM/2019 ze dne 
24.06.2019, týkající se zveřejnění záměru směny pozemků,  k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví Pavly Zbrankové a města Holešova. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Pavly Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, 
o výměře 29 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Pavly Zbrankové přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 84/1, zahrada, o výměře cca 70 
m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 300 
Kč/m2, finanční vyrovnání za převáděný strom (hodnota bude určena znaleckým 
posudkem) a náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce. 

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 

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

 

26. 107/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1090, k. ú. 
Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1090, zahrada, o 
výměře cca 33 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 v negativní formě a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

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

 

27. 108/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, 
k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 
63 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce. 

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 

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

 



28. 109/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k.ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 569 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a části 
městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 95 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce. 

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 

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

 

29. 110/5/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

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 

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

 



30. 111/5/ZM/2020 Prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k. ú. Holešov, o výměře 
cca 103 m2 Marii a Milanu Večeřovým a cca 142 m2 Marii a Lubomíru 
Nábělkovým za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

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

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

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

 

31. 112/5/ZM/2020 Prodej částí pozemků p.č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 1023/42 a      
p. č. 896/9, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městských pozemků p. č.  896/7, zahrada, p. č. 3703/1, ostatní 
plocha, p. č.  1023/42, ostatní plocha,  a p. č. 896/9, zahrada, o celkové výměře cca 
9 m2, k. ú. Holešov, Jitce Krajčové (vlastník sousedního pozemku po ukončení 
dědického řízení) za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

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

 

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

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

 



32. 113/5/ZM/2020 Úplatné nabytí části pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 2600/12, ostatní plocha, a části pozemku p. č. 
2600/53, ostatní plocha, o celkové výměře cca 300 m2 (výměra pozemků bude 
určena GPL), k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti UNIQUE Textiles, s. r. o., do 
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 200 Kč/m2. Náklady na vypracování GPL 
uhradí město.   
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 

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

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

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

 

33. 114/5/ZM/2020 Prodej části pozemku p. č. 384/1, k. ú.Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, 
k. ú. Všetuly, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, za kupní cenu 500 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

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

 

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

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

 



34. 115/5/ZM/2020 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, vodní plocha, o výměře cca 700 
m2 (výměra pozemku bude určena GPL), p. č. 135/3, 135/4, 135/9 a 135/10 o 
výměře cca 35 m2, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví Ludmily Harárové do vlastnictví 
města Holešova za kupní cenu 1.200 Kč/m2. Náklady na vypracování GPL 
uhradí město.   

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 1825, vodní plocha, o výměře 59 m2, k. ú. 
Dobrotice, z vlastnictví Jarmily Ambrožové do vlastnictví města Holešova za 
kupní cenu 1.200 Kč/m2.  
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvy k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko k výši prodejní ceny. 
Reagoval místostarosta Ing. Pavel Karhan. 
 
Ing. Radek Doležel, Mgr. Svatava Ságnerová, Zdeněk Hlobil a Mgr. Jan Koláček 
požadovali doplňující informace. Poskytl je starosta města a místostarosta Ing. 
Karhan. 
 
Souhlasně se vyjádřil Ing. Martin Koplík. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

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

 

35. 116/5/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. 
Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Holešov, Miroslavu Hublíkovi za kupní cenu 5.000 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 
 



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

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

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

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

 

36. 117/5/ZM/2020 Podání žádosti o převod pozemků na UZSVM 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2600/39, ostatní plocha, o 
výměře 232 m2, a parc. č. 3546/3, ostatní plocha, o výměře 59 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit žádost o bezúplatné nabytí UZSVM. 

Termín: 31.12.2020 

 

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

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

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

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

 

37. 118/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. 
Navrátilovi 
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 Radoslav a Milada Navrátilovi, 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 2016-2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a schválení tohoto návrhu usnesení 
podpořil. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda se všichni žadatelé o změnu ÚP 
budou podílet na úhradě nákladů ve stejné výši. Kladně odpověděl 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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

38. 119/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE 
Textiles, s. r. o. (3. 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 města Holešov, který 
podala společnost UNIQUE Textiles, s. r. o.,  dne 20.08.2020, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Ve změně územního plánu bude prověřen požadavek 
na vymezení části pozemku p. č. 2600/12, k. ú. Holešov, cca 240 m2 jako plochy 
smíšené výrobní (SP). Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva  města. 

Termín: 31.10.2020 

 
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: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

39. 120/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Tomáš 
Chlápek 
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. Tomáš Chlápek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet 



na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Ve změně  územního plánu bude prověřeno vymezení  části pozemku p. č. 
1004,  k. ú. Žopy,  (v délce cca 50 m) vč. částí navazujících pozemků p. č. 1003 a 
1002, k. ú. Žopy, na plochu umožňující výstavbu rodinného domu. Návrh na pořízení 
změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 

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

Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informace. Informace poskytla přítomná 
zpracovatelka zprávy Ing. Radomíra 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: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

40. 121/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Světlá, 
spol. 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 města Holešov, který 
podala společnost Světlá, spol.  s r. o.,  dne 25.08.2020, a to pod podmínkou, že 
se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 
odst. 4 stavebního zákona. Ve změně územního plánu bude prověřen požadavek 
na doplnění využití pozemků p. č. 1362/1 a p. č. 1382,  k. ú. Holešov, o bydlení 
v bytových domech. Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 

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

Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil pochybnosti se schválením tohoto návrhu pořízení 
změny ÚP. Reagoval 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: 14 Proti: 2 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

41. 122/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Sýkora 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) ve spojení 
s  § 55a odst. 2 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 zkráceným postupem, který podal Martin Sýkora dne 27.08.2020, a 
spočíval v požadavku na vymezení pozemků p. č.  3491/1, 3491/2 a 3491/3, vše 
v k. ú. Holešov, na plochu rodinné rekreace (RI). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Vystoupil pan Sýkora, který požadoval vyhovět jeho návrhu na změnu územního 
plánu a jeho pořízení zkráceným postupem. Zpracovatelka materiálu Ing. Radomíra 
Pospíšilová uvedla, že v současné době, kdy je připravena k projednání "Zpráva o 
uplatňování Územního pánu Holešov v uplynulém období 2016-2020" (která bude 
obsahovat i zadání změny územního plánu), není účelné ani ekonomické 
zpracovávat změnu územního plánu pro jednu lokalitu zkráceným postupem a 
upřednostnit tak jednoho žadatele před ostatními. V případě, že by zastupitelstvo 
města vyhovělo požadavku na změnu územního plánu na základě žádosti pana 
Sýkory, tato změna by předcházela změně vyplývající ze "Zprávy". Navíc by musela 
obsahovat i další požadavky vyplývající ze stavebního zákona a nadřazené 
dokumentace. Žadatel by tedy musel hradit i náklady, které s jeho lokalitou 
nesouvisí. Požadavek pana Sýkory je již zahrnut do Zprávy (resp. do zadání změny 
územního plánu) v rámci původního návrhu na změnu územního plánu  manželů 
Langových. Dále Ing. Pospíšilová uvedla, že se předpokládá, že změna 
územního  plánu na základě "Zprávy" bude také pořízena zkráceným postupem. 
Negativně reagoval také starosta města a vyzval k vyjádření přítomného vedoucího 
Odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Radima Skotka. 
Jakub Hřib podal návrh přerušit projednávání tohoto materiálu do příštího zasedání 
a znovu zvážit a hledat cesty, jak žádosti vyhovět. Negativně se vyjádřil starosta 
města a Ing. Pospíšilová s tím, že projednávání a příprava pořízení změny 
územního plánu probíhá již dva roky, zpracování "Zprávy" se stále oddaluje a město 
není stále schopno projednat zadání změny ÚP. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení v negativní formě 
a dal pokyn o něm hlasovat. 

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

Hlasování 
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 7 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

42. 123/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Lang 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) ve spojení 
s  § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu města Holešov zkráceným postupem, který  podal Roman Lang dne 
27.08.2020, a spočíval v požadavku na vymezení pozemků p. č.  3491/1, 3491/2 a 
3491/3, vše v k. ú. Holešov, na plochu rodinné rekreace (RI). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 

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

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

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

Hlasování 
Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

43. 124/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František 
Krajča (žádost 3) 
I. Zastupitelstvo města Holešova stáhlo z programu jednání zprávu 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 
podal František Krajča dne 29.01.2020, a to pod podmínkou, že se navrhovatel 
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek 
žadatele  na vymezení pozemku p. č. 924/1, k. ú. Všetuly, pro zemědělskou 
živočišnou výrobu. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 

 
Tento návrh na pořízení změny ÚP pan Krajča před konání zasedání zastupitelstva 
města stáhl. 

 

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

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

 



44. 125/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky 
město (2) 
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 předložené a upravené požadavky města na změnu Územního plánu 
Holešov. Požadavky budou zahrnuty do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. zapracovat požadavky do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov v 
uplynulém období 2016-2020. 

Termín: 31.10.2020 

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

Ing. Radek Doležel vyjádřil negativní stanovisko k bodu č. 1 týkající se 
podmínek pro využití ploch rodinné rekreace a ploch zahrádkářských osad - tímto 
objektem se rozumí stavba do 60 m2. Reagoval starosta města a Ing. Radomíra 
Pospíšilová. 

Pan Sýkora se opět negativně vyjádřil k této podmínce města. 

Zdeněk Hlobil se vyjádřil negativně k požadavku města týkajícímu se vymezení 
pozemků jako ploch individuální rekreace - zahrádkářské osady - v území Za 
oborou. Reagoval starosta města a Ing. Pospíšilová. Stanovisko Zdeňka Hlobila 
podpořil Ing. Radek Doležel. 

Členové zastupitelstva průběžně hlasovali o navržených požadavcích města v 
bodech 1, 2 a 4 uvedených v důvodové zprávě. O požadavku č. 1 týkajícím se 
podmínek pro využití ploch rodinné rekreace a ploch zahrádkářských osad bylo 
hlasováno takto: 16 pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Návrh byl schválen. O požadavku č. 
2 týkajícím se pozemků v lokalitě Za oborou  bylo hlasováno takto: 13 pro, 2 proti, 
6 se zdrželo. Návrh byl schválen. O požadavku č. 4 týkajícím se vymezení pozemku 
p. č. 135/8, k. ú. Dobrotice, bylo hlasováno takto: 13 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Návrh 
byl schválen. 

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

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

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

 

45. 126/5/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavek 
město (3) 
I. Zastupitelstvo města Holešova stáhlo z programu jednání zprávu týkající se 
  
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 požadavek města  -  doplnit podmínky využití plochy OK 405 o 
maximální zastavěnost plochy objekty obchodního prodeje do 3.000 m2 (do 
zastavěné plochy se nezapočítává související dopravní a technická infrastruktura 
např. parkoviště, chodníky). Požadavek bude zahrnut do Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

 
Na návrh rady města byl tento návrh na změnu ÚP stažen z programu jednání. 

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

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

 

46. 127/5/ZM/2020 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Fr. Krajča (žádost 
4) 
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 František Krajča  dne 17.09.2020,  a to pod podmínkou, že se navrhovatel 
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek 
žadatele  na vymezení pozemku p. č. 924/1, k. ú. Všetuly, na 
zahradu s možností stavby do 50 m2 pro uskladnění výpěstků a zahradního nářadí. 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období 2016-2020.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.10.2020 

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

Luděk Hradil schválení žádosti pana Krajči o pořízení změny ÚP podpořil. 

Zdeněk Hlobil vyjádřil negativní stanovisko. Reagovala Ing. Pospíšilová. 

Z řad občanů vystoupil s negativním stanoviskem zástupce vlastníků dotčených 
okolních pozemků. Reagovala Ing. Pospíšilová a vedoucí Odboru ÚP a SÚ Ing. 
Radim Skotek. 

Oldřich Rektořík schválení žádosti také podpořil. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se vyjádřila kladně pro schválení změny ÚP 
na zahradu. Vyjádřila však  výhradu k tomu, že materiál byl vložen k projednání tzv. 
na stůl.  

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: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

47. Diskuse členů zastupitelstva města 

Mgr. Svatava Ságnerová požádala, aby, v případě, že se příští zasedání bude konat 
v prostorách velkého sálu zámku, byl řečnický pult umístěn v čele. 
Negativně se k akustice sálu vyjádřil starosta města s tím, že je třeba zvážit výběr 
prostor pro další zasedání zastupitelstva města. 
Mgr. Jiří Mikulenka se vyjádřil negativně k reakci pana Bati týkající se udělení titulu 
"Osobnost roku 2019", která byla na jeho žádost dána zastupitelům na vědomí. 

   
 

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

Občané města možnosti diskuse nevyužili. 

   
 

49. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

Předseda návrhové komise Mgr. Jan Koláček přednesl souhrn přijatých usnesení. 
Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

50. Závěr - různé 

Ve 21 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 

V Holešově 30.09.2020 
 
   
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
   
 
     
 
Jakub Hřib v.r.                                                                         Oldřich Rektořík v. r. 

ověřovatel                                          ověřovatel 

 


