
Z Á P I S  

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 15.12.2020 

ve velkém sále holešovského zámku 

 
Přítomni:  Ing. František Fuit  

Vladan Daněk, zastupitel  
Ing. Radek Doležel, zastupitel  
Zdeněk Hlobil, zastupitel  
Luděk Hradil, zastupitel  
Ludmila Hřeben Štaudnerová, zastupitelka  
Roman Hyánek, zastupitel  
Bc. Jaroslav Chmelař, zastupitel  
Mgr. Helena Jandová, zastupitelka  
Ing. Pavel Karhan, místostarosta  
Mgr. Jan Koláček, zastupitel  
Ing. Mart in Koplík, zastupitel  
MVDr. Zbyněk Miklík, zastupitel 
Mgr. Jiří Mikulenka, zastupitel  
Oldřich Rektořík, zastupitel  
Milan Roubalík, místostarosta  
Mgr. Svatava Ságnerová, zastupitelka  
Mgr. Rudolf Seifert, starosta města  
Mgr. Jana Slovenčíková, zastupitelka  
Petr Šidlík, zastupitel  
Bc. Jakub Šneidr, zastupitel  
Ing. Jana Šťastná, zastupitelka  

Omluveni :  Jakub Hř ib,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te lka  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova 

Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf 
Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je 
přítomno 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ze začátku jednání 



byl omluven Ing. Radek Doležel, z účasti na zasedání byl omluven Jakub 
Hřib. 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 poskytnutí 
věcného daru ZZS Zlínského kraje, p. o., a zařadit ji pod bod č. 15 a vyzval členy 
zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění nebo změnu 
programu. Mgr. Jan Koláček podal návrh na zařazení do programu jednání bod 
týkající se zvolení nového člena Kontrolního výboru z důvodu rezignace Ing. Radka 
Doležela. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval starosta města členy 
zastupitelstva města o programu 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
hlasovat. 

Schválený program jednání:  

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

4. 
Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

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

6. 
VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
odpadového centra v roce 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
koupaliště v roce 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
kluziště v roce 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě 
provozní ztráty krytého bazénu v roce 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

11. 
Změna rozpočtu - RO 6/2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Návrh rozpočtu na rok 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Úroková sazba - půjčky FRB 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Odpis pohledávek 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

15. 
Poskytnutí věcného daru ZZS Zlínského kraje, p. o. 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



16. 
Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

17. 
Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

18. 
Majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, mostní 
objekt (ZK) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Prodej městského pozemku p. č. 2989/72, k. ú. Holešov - Kubíček 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Prodej městského pozemku p. č. 2990/49, k. ú. Holešov, manželům 
Kováčovým 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

22. 

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 

23. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

24. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Mgr. Jan Koláček a Zdeněk 
Hlobil. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Jiří 
Mikulenka, Mgr. Svatava Ságnerová a Vladan Daněk. Jelikož nebyly jiné návrhy, 
dal pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



4. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 

Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
02.11.2020, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města neměli k němu žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali 
na vědomí. 

 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

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

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

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

 schůze rady města v řádných termínech 
 jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise apod. 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími odborů, s Městskou policií i s 

Policií ČR, měst. architektem J. Mrázkem a pravidelné porady s vedením TH 
a TS 

 investice, kontrolní dny a ukončení staveb - rekonstrukce začátku ul. Plačkov 
(parkoviště u 2. ZŠ, parkoviště u sokolovny, chodník k  2. ZŠ), parkoviště u 
DPS na Novosadech, ul. Partyzánská (chodník a VO), ul. Tovární (VO), 
Dobrotice (chodník lípa / benzinka), vodovod Količín (stavba bude 
pokračovat v r. 2021), oprava kotelny TH, parkoviště za MěÚ a 1. ZŠ, 
dokončení opravy kanalizace v ul. Grohova (investice spol. VaK) atd. 

 příprava nových a nutných investičních akcí města a jejich financování 
v rámci projektů (dokumentace, administrativa, žádosti) - kluziště, bazén, 
kino, hasič. dům, komunikace, objekty města, oprava DPS, nutná 
rekonstrukce a zateplení (balkony a kuchyně) CpS, ulice Palackého, 
Masarykova, Grohova, Plačkov atd., zámek - Norské fondy, kostel - Min. 
kultury atd. 

 příprava staveb - ul. Grohova a křižovatka u "Tacla" + ul. Masarykova, 
oprava plaveckého bazénu a Sport centra (projekt, úvěr), parkoviště v ul. 
Tovární (před bazénem), infrastruktura v nové lokalitě Třešňové sady dětská 
hřiště, komunikace a chodníky atd. 

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

 řešení problémů s úklidem města a spolupráce s TS - zeleň a údržba města 
 pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace aktivit, 

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

 setkání se zástupci spol. Bezpečnostní systémy (bezpečnostní opatření ve 
městě - PCO, kamer. systém aj.) a koordinace úprav s požadavky Městské 
policie apod. 

 jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS 
Zlínského kraje a jejich návrhy další spolupráci a podporu 



 setkání s pracovníky města a příspěvkovými organizacemi (školy) a CpS - 
covidová situace apod., s dalšími společnostmi ve městě, církvemi a farností 
Holešov 

 zajišťování obřadů - svatby (město a region) aj. 
 dokončení schůzek a jednání k přípravě rozpočtu města na rok 2021 a 

úprava návrhu rozpočtu (9. až 14. a 23. 11.) 
 účasti na školských radách a jednání s příspěvkovými organizacemi města 
 vytvoření nové "Televize města Holešova" (internetová televize), 

komunikace s médii, měsíčník Holešovsko a informační kanály města (web, 
rozhlas, facebook aj.) 

 jednání na krajském úřadu Zl. kraje - situace s epidemií covid 
(videokonference a schůzky), doprava, investice, kultura, sociální oblast aj. 

 příprava projektu Ježíškova vnoučata (+ odbor sociální a zdrav.), jednání 
k přípravě komunitního plánu města, provoz senior taxi a jeho situace 
v dnešní době 

 podepsání smluv s bankami o rozpočtu a úvěru na opravu krytého bazénu 
(19.11.).  

 Jednání s představiteli Zl. kraje - vyřešení pronájmu aut. nádraží v Holešově 
a přechodu jeho správy na město (Ing. P. Karhan a Ing. R. Doležel) 

Důležitá jednání města a události: 
04.11. - prověření funkce podzemních kontejnerů na nám sv. Anny 
04.11. - jednání s 2. ZŠ (průchod ke škole (z ul. Plačkov) a budoucnost bývalého 
hřiště) 
04.11. - setkání s ředitelem Správy železnic reg. Ol. k rekonstrukci holešovské 
železniční stanice (kolejiště a nádražní budova - ta bude asi z velké části zbourána) 
05.11. - jednání s projektanty (Centroprojekt) k rekonstrukci krytého bazénu 
05.11. - setkání se zástupci vlastníků lokalitu společnosti "Zahradnictví Dobrotice"  - 
jde o chodníky, VO, převod komunikací atd. 
05.11. - setkání se společností Satturn k úspěchu k projektu s chilskou republikou (i 
26.11.) 
10.11. a 03.11. - setkání s investorem a projektantem vybudování nové rodinné 
zástavby v lokalitě Nad sadovou - návrh nového investora a podmínky města 
k vyjádření souhlasu 
01.12. - schůzka se zástupci společnosti Krodos Servis - pronájem autobusového 
nádraží od nového období - tj. od 01.01. 2021 + vyhodnocení dosavadní spolupráce 
02.12. - schůzka s holešovským rybářským spolkem a myslivci z Dobrotic - 
budoucnost areálu v lokalitě ",Kačák, a líheň bažantů" Dobrotice 
07.12. - jednání Mikroregionu Holešovsko 
08.12. - zasedání Bezpečnostní rady města 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
06.11. - místo tradičního lampionového průvodu uspořádalo SVČ jízdu osvětleného 
vláčku 
28.11. - rozsvěcení vánočního stromu a výzdoby města na náměstí + koncert Hol. 
kom. orchestru a žehnání adventních věnců - přenos on-line z farního kostela 
29.11. - rozsvícení vánočního stromu ve Všetulích a dalších obcích (Količín, Žopy 
v různých termínech a při dodržení opatření vlády) 
30.11. - návštěva a přání 103leté občanky města O. Kopcové (CpS) 
11.11. - památníky - výročí  konce 1. svět. války - Den válečných veteránů  + svátek 
sv. Martina 
04.11. - Mikulášká jízda SVČ TyMy 
05.11. - rozsvěcení vánočného stromu ve Všetulích a dalších obcích (11.12. Količín, 
Žopy aj.) 
05.11. - Mikulášská a čertovská jízda místního sboru dobrovolných hasičů (město) 



09.12. - charitní rada 
09.12. - rozsvěcení vánočních stromů na náměstí místních škol a organizací + 
Česko zpívá koledy 
12.12. - Količín - setkání u vánočního stromu 
Pozvánky 
24. 12. Ve vánočních dnech - mše sv. podle tradičního harmonogramu a možností 
současných proti covidových opatření - farní kostel  
25. 12. Vánoční koncert Hol. komorního orchestru (kostel) - on line a nahrán na 
záznam 
Další připravované pořady a setkání s velkou pravděpodobností neproběhnou - 
ohňostroj, novoroční koncert, plesy. 
Pozvánky na akce a informace: 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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 149/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě 
provozní ztráty odpadového centra v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč k úhradě provozní ztráty 
odpadového centra na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

 

7. 150/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě 
provozní ztráty koupaliště v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 680 tis. Kč k úhradě provozní ztráty 
koupaliště na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 

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


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

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

 
Na jednání se dostavil Ing. Radek Doležel. 

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

 

8. 151/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě 
provozní ztráty kluziště v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.   r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 1,7 mil. Kč k úhradě provozní ztráty 
kluziště na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 17.12.2020 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila negativní stanovisko v souvislosti s pandemií 
Covid a podala návrh částku ve výši 1,7 mil. Kč převést na rekonstrukci Centra pro 
seniory. 

Mgr. Jan Koláček vyjádřil také negativní stanovisko a požadoval vysvětlení k již 
probíhající montáži kluziště. Odpověděl starosta města. 

Mgr. Svatava Ságnerová podpořila také návrh převést finanční dotaci na 
rekonstrukci Centra pro seniory. 

Ing. Jana Šťastná s návrhem vyjádřila souhlas a informovala o problematice 
testování klientů domova a zároveň vyjádřila názor, že částka investovaná do 
kluziště nebude v letošním roce dostatečně využita. Závěrem informovala o 
nedoporučujícím stanovisku Finančního výboru. Nesouhlasně se vyjádřil starosta 
města a podpořil provozování kluziště. Tento návrh podpořila přítomná ředitelka 
Střediska volného času Mgr. Jarmila Vaclachová. 



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

 

9. 152/7/ZM/2020 Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. 
s  r. o., k úhradě provozní ztráty krytého bazénu v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč 
pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě provozní 
ztráty krytého bazénu v roce 2021. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

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

Mgr. Svatava Ságnerová požadovala informace týkající se provozu bazénu a 
vyjádřila dotaz, zda by se rekonstrukce krytého bazénu mohla uspíšit. Reagoval 
starosta města. Doplňující informace poskytl místostarosta Milan Roubalík. 

Mgr. Jan Koláček se dotazoval, proč došlo ke změně projektanta. Vyjádřil se 
starosta města, že proběhlo poptávkové řízení a vyhrála společnost s nejnižší 
cenovou nabídkou. 

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

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

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

 

10. 153/7/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. Informace o výpadku příjmů v rozpočtu 
města 2020 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 154/7/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 6/2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 15, 16, 17. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 31.12.2020 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně provedl přítomné změnou rozpočtu ved. 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 

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

 

12. 155/7/ZM/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rozpočet města na rok 2021, 

2. investiční akce na rok 2021, 

3. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 a 

4. kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření 
  
dle předložených návrhů. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

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

Termín: 15.01.2021 
 



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

Mgr. Helena Jandová a Mgr. Svatava Ságnerová požadovaly doplňující informace. 
Poskytl je Ing. Dušan Leško a starosta města. K financování projektové 
dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu se vyjádřil místostarosta Milan 
Roubalík 
Ing. Radek Doležel požadoval vyjádření k navýšení rozpočtu v oblastech kultury, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku. Reagoval starosta 
města, Ing. Dušan Leško a přítomný vedoucí Odboru kultury Ing. Petr Chvátal.  
Ing. Jana Šťastná vyjádřila doporučující stanovisko Finančního výboru s tím, že 
členové výboru souhlasili se zrušením Fondu rozvoje bydlení. Toto stanovisko 
podpořil také starosta města. 
Zdeněk Hlobil upozornil na potřebu úspory běžných nákladů. Reagoval starosta 
města a Ing. Dušan Leško. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 
  

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

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

 

13. 156/7/ZM/2020 Úroková sazba - půjčky FRB 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úrokovou sazbu pro použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2021 ve výši 2,5 %.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Monice Partykové 

1.1. postupovat v souladu s pravidly FRB. 

Termín: 15.01.2021 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení. 
Souhlasně reagoval starosta města. 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Monika Partyková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



14. 157/7/ZM/2020 Odpis pohledávek 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
odpis pohledávky: 

1. na nájemném a službách manželů Lenky a Jaromíra Navrátilových, bytem 
Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 

2. půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželů Renaty a Aleše Zakopalových a 
Michaela Davidíka, bytem  Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. provést odpis pohledávek. 

Termín: 30.12.2020 

 
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: Hana Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

15. 158/7/ZM/2020 Poskytnutí věcného daru ZZS Zlínského kraje, p. o. 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o poskytnutí daru Záchranné zdravotní službě Zlínského kraje, p. o., v 
předloženém znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2020 

 
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: Ilona Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



16. 159/7/ZM/2020 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich 
funkce v roce 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních 
výborů za výkon jejich funkce v roce 2020 dle předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit výši schválených odměn mzdové účetní. 
 

Termín: 22.12.2020 
 
2. Evě Kománkové 

2.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 08.01.2021 

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

 

17. 160/7/ZM/2020 Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021 od 16 hod. takto: 22.02., 
26.04., 28.06., 20.09., 08.11. a 20.12.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zveřejnit termíny na webových stránkách města. 

Termín: 28.12.2020 

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

 



18. 161/7/ZM/2020 Majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: 
Tučapy, mostní objekt (ZK) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, mostní 
objekt: 
  
bezúplatný převodu pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství z 
vlastnictví města do vlastnictví Zlínského kraje pozemky p. č. 588/10, ostatní 
plocha, o výměře 1 m2, p. č. 589/5, ostatní plocha, o výměře 17 m2, a p. č. 589/6, 
ostatní plocha, o výměře 104 m2, k. ú. Tučapy u Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

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

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

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

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

 

19. 162/7/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 2989/72, k. ú. Holešov - 
Kubíček 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 146 m2, k. ú. 
Holešov, Alexandru Kubíčkovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené (s tím, že město nebude vyžadovat zpětně nájem).  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

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

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

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

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

 



20. 163/7/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 2990/49, k. ú. Holešov, 
manželům Kováčovým 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 m2, k. ú. 
Holešov, Romaně a Romanovi Kováčovým za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené (s tím, že město nebude vyžadovat zpětně nájem). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

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

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

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

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

 

21. 164/7/ZM/2020 Materiál na stůl 
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
 
rezignaci Ing. Radka Doležela na funkci člena Kontrolního výboru a 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo 
 
Jakuba Nevřalu členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova. 

 
Mgr. Jan Koláček jako předseda Kontrolního výboru informoval přítomné o rezignaci 
Ing. Radka Doležela na funkci člena tohoto výboru a doporučil jmenovat Jakuba 
Nevřalu jako nového člena. 
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: 1 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, jak jsou ošetřeny nadcházející oslavy nového roku 
v souvislosti s nařízením vlády vzhledem k pandemii Covid. Reagoval starosta 
města a Zdeněk Hlobil, jako ohňostrojař, který zároveň informoval, že v letošním 
roce se ohňostroj pořádat nebude. 



Mgr. Svatava Ságnerová poděkovala za uspořádání výstavy betlémů a dalších akcí 
v tomto nelehkém období a kladně zhodnotila zahájení vysílání holešovského 
internetového televizního kanálu. Reagoval starosta města. 

Mgr. Jana Slovenčíková vyzvala přítomné ke zhlednutí výstavy betlémů za sklem v 
prostorách zámku. 

  

23. 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. 

  

24. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

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

  

25. Závěr - různé 

V 19:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
poděkoval přítomným za účast a spolupráci v letošním roce a popřál všem klidné 
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

   
 

 
V Holešově 23.12.2020 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.             Zdeněk Hlobil v. r. 
ověřovatel               ověřovatel      
 


