
Z Á P I S  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 22.02.2021 

ve velkém sále holešovského zámku 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka 
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl 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  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka  

Omluveni :  MVDr.  Zbyněk Mik 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:  Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 1. 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. MVDr. Zbyněk Miklík 
byl z jednání omluven, Mgr. Jan Koláček byl omluven z úvodu jednání. Zároveň 
upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude 



vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl program, který navrhl 
doplnit oproti pozvánce o zprávu týkající se návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov - Nestlé Česko, s. r. o., zařadit ji pod bod č. 18 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 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

Schválený program jednání: 

1. 
Zahájení a schválení programu 1. 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 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova a 
kontrola plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

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

6. 
Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Změna rozpočtu - RO 1/2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti 
Jednotky SDH Holešov pro rok 2021 

10. 
Úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města ve výši 
15 mil. Kč 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Aktualizace usnesení ZM č. 178/6/ZM/2019 ze dne 17.12.2019 - Poskytnutí 
finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - J. Vavřina, J. Gazaň, Ing. 
Kopecký a Ing. Blahynka 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

14. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková (žádost 3) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Janečková, L. a R. Půčkovi 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

16. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Libor Kratochvíla 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Návrh na změnu územního plánu Holešov - Mgr. Zuzana Přikrylová 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nestlé Česko, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Úplatné nabytí částí pozemků od společnosti Solar Bylnice, s. r. o. 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



20. 
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3641, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 
3571/1, k. ú. Holešov (Šlechtovi) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 705/1, p. č. 1038/59, p. č. 
1038/61 a p. č. 365/3, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

24. 

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 

25. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

26. 
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 

Před zahájením programu pogratuloval starosta města a místostarostové k 
životnímu jubileu přítomné bývalé ředitelce 3. základní školy Holešov Mgr. Aleně 
Grygerové a člence zastupitelstva města Mgr. Svatavě Ságnerové. 
Poté zástupci společnosti Urban Survival Praha představili členům zastupitelstva 
města stavební záměr - projekt "SeneCura SeniorCentrum Holešov" v rámci 
přípravy projektu domova pro seniory.  
Na jednání se dostavil Mgr. Jan Koláček. 
Následně starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Bc. Jaroslav Chmelař 
a Luděk Hradil. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Vladan Daněk, 
Ing. Jana Šťastná a Zdeněk Hlobil. 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

4. Připomínky k zápisu ze 7. 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 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
konaného 15.12.2020, 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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

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

 schůze rady města v řádných termínech, mimořádná rada 29.12.2020 
(rozpočet) 

 pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů (chod 
MěÚ, investice a projekty, rozpočet a jeho úpravy, zeleň, život. prostředí, 
masné krámy aj.), s Městskou policií i s Policií ČR, měst. architektem J. 
Mrázkem i s vedením TH (bazén a ztráty) a TS, spolupráce s TS na provozu 
kluziště 

 jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise atd. 
 příprava staveb a investic - ul. Grohova a křižovatka u "Tacla", ul. 

Masarykova, oprava plaveckého bazénu a Sport centra (projekt, úvěr), 
parkoviště v ul. Tovární (před bazénem), rekonstrukce CpS, infrastruktura 
v nové lokalitě Třešňové sady, rekonstrukce VO (ul. Grohova aj.), 
rekonstrukce náhonu, revitalizace zeleně a zámeckého parku (i sadů), 
dětská hřiště, ulice Palackého, výstavba v Žopech, komunikace a chodníky 
atd. 

 příprava investičních akcí a jejich financování v rámci projektů čí spolupráce 
s vlastníky (Zlínský kraj a ŘSZK) - dokumentace, administrativa, žádosti. 
Např. kluziště, bazén, kino, hasič. dům, komunikace, objekty města, oprava 
DPS, rekonstrukce CpS (balkony a kuchyně), ulice Palackého, Masarykova, 
Grohova, Plačkov, zámek - Norské fondy, kostel - Min. kultury atd. 

 kontrolní dny - vodovod Količín, dokončení opravy kotelny TH, parkoviště za 
MěÚ, kanalizace v ul. Grohova (investice spol. VaK) atd. 

 koordinace správy majetku města - zámecká zahrada, zimní údržba, zeleň, 
parky, veř. prostranství, hřiště, dětská hřiště aj. 

 pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace aktivit, 
městská televize a propagace, rozpočty, příprava významných a náhradních 
akcí, jejich realizace a příprava k dění na začátku 2021 - výstavy v arkádách, 
Štěpánské vyhrávání, Tříkrálová sbírka a spolupráce s Charitou Holešov, 
Masopust a vyhrávání i s medvědem, koncerty atd., komunikace s médii, 
měsíčník Holešovsko a další informační kanály města (web, rozhlas, 
facebook, TV aj.) 

 setkání se zástupci spol. Bezpečnostní systémy (bezpečnostní opatření ve 
městě - PCO, kamery aj.) a koordinace úprav s požadavky Městské policie, 
obnova kamerového systému města apod. 



 spolupráce se Zlínským krajem a pravidelné středeční videokonference 
k nouzovému stavu, testování a vakcinaci (krizové řízení), jednání 
s velitelem, zástupci JSDH, SDH Holešov, vedením HZS Zlínského kraje a 
vzájemná spolupráce a podpora 

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

 jednání na krajském úřadu Zl. kraje - situace s epidemií covid, doprava, 
investice, kultura, sociální oblast aj. 

 jednání s představiteli Krodos - aut. nádraží v Holešově a přechodu jeho 
správy na město 

 několik setkání u Morového sloupu - za zemřelé osobnosti města - a účast 
na pohřbech 

 příprava nových vyhlášek města (hluk a pyrotechnika) - zastupitelé a Odbor 
právní 

Důležitá jednání města a události: 
16.12. - návštěva a představení nové ředitelky společnosti Sfinx - Nestlé Holešov 
Ing. Niny Križanové 
31.12. - valná hromada Mopas 
Rok 2021 
04. a 12.01. - setkání s Ing. Vojáčkem (územní plán a cesta k Želkovu) 
05.01. - jednání k novele zákona o odpadech a případné novele měst vyhlášky (TS 
a odb. život. prostředí), a jednání s Charitou Holešov - Tříkrálová sbírka 
07.01. - setkání s novým ředitelem Vyšší a Střední pol. školy MV Holešov plk. Dr., 
Mgr. Pavlem Novákem, MBA, a náměstkem plk. Ing. A. Rohálem, Ph.D.; a jednání 
s JUDr. Zd. Novákem (Musica Hol.) o letošní kulturní sezoně 
08. a 15.01. - jednání s MGM, p. Píža, využití parkoviště u bazénu v době jeho oprav 
15. a 18.01. - jednání se zástupci Inspekce životního prostředí a odbory MěÚ - 
pozastavení kácení a obnova ovocných sadů v zám. parku 
19.01. - setkání se zástupci společnosti SeneCura - nabídka na postavení nového 
Centra pro seniory v Holešově 
26.01. - jednání s p. Solařem - majitel pozemků ve Všetulích (nová kruhová 
křižovatka) 
27.01. - uvedení do provozu nového svozového vozidla TS a jednání s p. Staňkem 
- pozemku pro "kruháč" ve Všetulích 
03.02. - jednáni se společností Krodos bus - provoz aut. nádraží 
03.02. - setkání s náměstkem hejtmana Zl. kraje Ing. R. Doleželem - investice 
v oblasti dopravy ve městě - koordinace, priority, spolupráce, financování 
04.02. - Ústřední Komise Min. kultury pro Program regenerace měst. pam. zón a 
rezervací projednala a schválila (4.2.) městu Holešov částku 100 000 Kč za vítězství 
v krajském kole o nejlepší projekt v ochraně památek Programu regenerace. Město 
Holešov za rok 2020 uspělo v konkurenci s městy Kroměříž a Uherské Hradiště. 
Hlavním důvodem byla obnova náměstí sv. Anny i se zachováním torza staré zdi 
bývalých masných krámů a novým památníkem. 
08.02. - setkání s vedením Pošty - úprava otevírací doby (omezení v sobotu) 
10.02. - jednání k dopravě - realizace opatření z Generelu dopravy města 
16.02. - jednání s OV Dobrotice (M. Ondroušková) - investice a dění v obci 
18.02. - setkání s auditorem TS (personální audit) a setkání s techniky města - 
stanovisko k obnově nádraží ČD a novému chodníku do ul. Tovární 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
16.12. - ocenění dárců krve (50. a 100. odběry) 
17.12. - Ježíškova vnoučata - předání dárků měst a Charity osamělým seniorům 
25.12. - Vánoční koncert Holešovského komorního orchestru - nahrávka zveřejněna 
v Holešovské TV (nahráno v kostele N.P.M. 23.12.) 
28.12. - Svatoštěpánské vyhrávání Holešovské muziky (Holešov a MČ) 



Rok 2021 
O8.01. - zahájení Tříkrálové sbírky 
12.01. - jednání s MKS a agenturou Velryba (regata 2021 a spolupráce) 
14.01. - vyřazení absolventů VOŠ MV Holešov 
18. a 20.01. - výběrové řízení na pracovníka Městského muzea (MKS) 
28.01. - schůzka SVČ - TyMy - setkání mládeže v Holešově 2021 
01.02. - první jednání komise pro vytvoření koncepce sportu ve městě 
02.02. - jednání se zástupci sdružení Letní škola barokní hudby - letošní setkání 
13.02. - masopust a vyhrávání Holešovské muziky v Holešově a MČ (10 míst i 
s medvědem) 
12. a 14.02. - Jardcajt - 400 let od narození rabína ŠaCha - příjezd návštěvníků 
židovského hřbitova 
18.02. - jednání s ředitelem Gymnázia Hol. Dr. Z. Janalíkem - testování žáků škol 
v případě otevření škol 
Pozvánky 
Do 25.02. - výstava za sklem Obchodní a nábytkářské školy BpH - arkády zámku 
Do 28.02. - Rohálovská desítka - Závody probíhají virtuálně a na volných trasách 
Od 28.02 - výstava za sklem Moravské a jiné krajky - arkády zámku 
21.03. - vítání jara (TyMy) a jarní koncert Holešovského komorního orchestru 
V týdnu od 15. do 18.03. - "pracovní" jednání zastupitelstva (CpS aj.) 
Od 16.04. - výstava za sklem - Květiny vazby (ČZS a pí Čablová) - arkády zámku 
02. až 05.04. - Velikonoce 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 1/1/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o regulaci zábavní pyrotechniky dle 
předloženého návrhu. 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. S podrobnými informacemi k návrhu vyhlášky seznámila 
přítomné vedoucí Odboru právní a Obecní živnostenský úřad Mgr. Lenka 
Doleželová.  

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala na pojem výjimka. Dotaz zodpověděla 
Mgr. Doleželová.  

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace a zároveň vyjádřil návrh vypustit 
z vyhlášky bod 2 a) týkající se údaje, že omezení dle odst. 1 neplatí pro pátky, 
soboty a dny předcházející státem uznaným dnům pracovního klidu. Reagovala 
Mgr. Doleželová. 

Zdeněk Hlobil, jako člen Klubu ohňostrojařů ČR, podal návrh doplnit vyhlášku v čl. 
3 bod 2) o písmeno d) omezení dle odst. 1 neplatí pro osoby odborně způsobilé 
pro  zacházení s pyrotechnickými výrobky podle § 36 odst. 1 písm. p) zák. č. 
206/2015 Sb.  

Mgr. Jan Koláček podal návrh vypustit z vyhlášky čl. 4, projednávání této vyhlášky 
stáhnout z programu a zapracovat připomínky. 

Mgr. Svatava Ságnerová podpořila návrh Ing. Doležela. 



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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Pavel Potůček 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 2/1/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 1/2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 18,19/2020 a 1/2021. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 12.03.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobné informace k navrhovanému rozpočtovému 
opatření poskytl přítomný vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 
Jakub Hřib požadoval doplňující informace týkající se výdajů na revitalizaci zeleně. 
Reagoval starosta města a místostarosta Ing. Pavel Karhan. Závěrem požadoval 
informace týkající se obnovy mlýnského náhodu a rekonstrukce Centra pro seniory. 
Ing. Radek Doležel požadoval vyjádření, co obnáší plánované výdaje 
na revitalizaci zeleně. Odpověděl Ing. Pavel Karhan. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informace týkající se finančních částek 
na obnovu mlýnského náhonu, revitalizaci zeleně, provozu autobusového nádraží a 
rezervy pro případnou ztrátu na kluzišti na Orelském hřišti. Reagoval místostarosta 
Ing. Karhan a starosta města. 
Mgr. Svatava Ságnerová požádala o komentář k částce na projekt Efektivní a 
přívětivý úřad pro komunikaci s veřejností. Reagoval starosta města. 
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru. 
Mgr. Helena Jandová požadovala informace k revitalizaci zeleně. Poskytl je 
místostarosta Ing. Karhan. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

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

 

8. 3/1/ZM/2021 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. 



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 

 

9. 4/1/ZM/2021 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení 
akceschopnosti Jednotky SDH Holešov pro rok 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti 
Jednotky sboru dobrovolných  hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2021 za 
finanční spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. podat žádost na HZS Zlínského kraje. 

Termín: 02.03.2021 

 
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: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

10. 5/1/ZM/2021 Úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji 
města ve výši 15 mil. Kč 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 
969, na úvěr k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města ve 
výši 15 mil. Kč dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 26.02.2021 

 
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: Ing. Dušan Leško 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování 
Pro: 17 Proti: 2 Zdrželo se: 2 



Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

11. 6/1/ZM/2021 Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru 
Zlínského kraje 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí věcného daru v podobě podlahového mycího stroje v hodnotě 80 tis. 
Kč  Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje pro novou požární stanici 
v Holešově. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. předložit darovací smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2021 

 
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: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

12. 7/1/ZM/2021 Aktualizace usnesení ZM č. 178/6/ZM/2019 ze dne 17.12.2019 - 
Poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov v případě 
obdržení dotace z NSA (Národní sportovní agentura) na rekonstrukci 
víceúčelového hřiště s umělým chlazením do výše 4 mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle 
předloženého návrhu. 

3. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého a 
upraveného návrhu. 

4. úhradu prokazatelné provozní ztráty v zimním období, kdy bude víceúčelové 
hřiště provozováno jako kluziště, nejméně po dobu udržitelnosti projektu - 10 let. 
 

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

1.1.   v případě obdržení dotace vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky.  
 

Termín: 31.03.2021 
 
2. Ing. Simoně Stuchlíkové 

2.1.   předložit smlouvy k podpisu.  
 

Termín: 31.03.2021 



Úvodní slovo přednesl starosta města, doplňující informace poskytl místostarosta 
města Ing. Pavel Karhan, který informoval o doporučujícím stanovisku rady města 
s tím, že usnesení o poskytnutí finančního příspěvku přijalo zastupitelstvo města již 
v roce 2019, avšak od té doby se změnil poskytovatel dotace z MŠMT na NSA a 
toto usnesení zahrnovalo i sporný bod ohledně dlouhodobé finanční podpory na 
provoz tohoto sportoviště. 

Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila negativní stanovisko. 

Ing. Radek Doležel se vyjádřil pro vypuštění bodu č. 4 týkajícího se úhrady 
provozních nákladů hřiště. Tento návrh podpořil také Jakub Hřib a Ludmila Hřeben 
Štaudnerová.  

Mgr. Jan Koláček požadoval doplňující informace týkající se kontroly projektové 
dokumentace a dodavatele stavby. 

Zdeněk Hlobil podpořil schválení návrhu a zároveň se dotazoval, proč nebylo 
zveřejněno výběrové řízení na dodavatele stavby. Odpověděl místostarosta Ing. 
Karhan  s tím, že poptávkové řízení organizovala jednota Orel. 

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

 

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

Hlasování 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 
 

 

13. 8/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - J. Vavřina, J. Gazaň, 
Ing. Kopecký a Ing. Blahynka 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
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  Jan  Vavřina, Jiří Gazaň, Ing. Luboš Kopecký a Ing. Jiří Blahynka dne 
19.10.2020. Předmětem návrhu byl požadavek na vymezení pozemků p. č. 2658/1 
a p. č. 2659/11, k. ú. Holešov, na plochu umožňující výstavbu garáží. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. 
 

Termín: 31.03.2021 

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

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



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

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

 

14. 9/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 
(žádost 3) 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který 
podala Bc. Magda Mrázková dne 09.12.2020. Předmětem návrhu byl požadavek 
na vymezení pozemků p. č. 685/99  a p. č. 685/103, k. ú. Všetuly, na plochu rodinné 
rekreace (RI). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. informovat navrhovatelku o výsledku jednání zastupitelstva. 
 

Termín: 31.03.2021 

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

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

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

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

 

15. 10/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Janečková, L. a 
R. Půčkovi 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Holešov, který podala  JUDr. Lenka Příkazská, advokátka, HSP & Partners 
advokátní kancelář, v. o. s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 
Praha 1, dne 12.11.2020 na základě plné moci, kterou udělili vlastníci 
pozemků  Erika Janečková, Lenka Půčková a Radek Půček, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a 
stavebního zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního 
plánu na základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 411, 412/2, 412/1 a 
414/1, vše v  k. ú. Všetuly, na plochu smíšenou obytnou (SO)  umožňující také 
polyfunkční zástavbu a zástavbu prodejní s případnou kombinací poskytování 
služeb (občanského vybavení). 



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

1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. 
 

Termín: 22.02.2021 

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

Ing. Radek Doležel a Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřili souhlasné stanovisko. 

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

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

Hlasování 
Pro: 13 Proti: 8 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 11/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Libor Kratochvíla 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Holešov, který podal Libor Kratochvíla dne 16.12.2020, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování  v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona.   
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a 
stavebního zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního 
plánu na základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 46/2 a p. č. 46/5, 
k.  ú.  Dobrotice,  na plochu pro individuální bydlení. 

 

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

1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. 
 

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: Ing. Radomíra Pospíšilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 



17. 12/1/ZM/2021 Návrh na změnu územního plánu Holešov - Mgr. Zuzana 
Přikrylová 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Holešov, který podala Mgr. Zuzana Přikrylová dne 01.02.2021, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.   
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a 
stavebního zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního 
plánu na základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemku p. č. 3500, k. ú. 
Dobrotice,  na plochu rodinné rekreace (RI). 
 

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

1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. 
 

Termín: 31.03.2021 

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

Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil souhlasné stanovisko. 

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

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

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

 

18. 13/1/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nestlé 
Česko, s. r. o. 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu 
Holešov, který podala  společnost NESTLÉ Česko, s. r. o., Mezi Vodami 
2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, a to pod podmínkou, že se navrhovatel 
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a 
stavebního zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního 
plánu na základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 557/6, 557/1 a 557/3, 
vše v k. ú. Všetuly,  na plochu pro výrobu a skladování (VP). 



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

1.1. informovat navrhovatele o rozhodnutí zastupitelstva města. 

Termín: 31.03.2021 

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

Bc. Jaroslav Chmelař vyjádřil souhlasné stanovisko. 

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

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

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

 

19. 14/1/ZM/2021 Úplatné nabytí částí pozemků od společnosti Solar Bylnice, 
s.  r.  o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 537/4, ostatní plocha, o výměře cca 384 m2, 
části pozemku p. č. 535/1, ostatní plocha, o výměře cca 1088 m2, pozemku p. č. 
539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 106 m2, součástí je stavba bez čp/če, 
výroba, stavba stojí na pozemku p. č. 539, části pozemku p. č. 1042/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 1366 m2, části pozemku p. č. 542/4, ostatní plocha, o výměře 
cca 41 m2, vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví společnosti Solar Bylnice 
s.  r.  o., IČ 03016552, do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 1.500 Kč / m2 + 

DPH. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2021 

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

Místostarosta města Milan Roubalík a Ing. Radek Doležel vyjádřili souhlasné 
stanovisko. Tento návrh podpořil Bc. Jaroslav Chmelař, který zároveň vyjádřil 
požadavek, aby veškeré žádosti před zahrnutím do programu jednání zastupitelstva 
města byly předloženy k projednání v Komisi výstavby rady města. 

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

 

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

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

 



20. 15/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3641, k. ú. 
Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3641, ostatní plocha, o 
výměře cca 240 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 31.03.2021 

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

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

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

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

 

21. 16/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 
2989/24, p. č. 3571/1, k. ú. Holešov (Šlechtovi) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z SJM Miloslava a Boženy 
Šlechtových přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 2989/23, 
zahrada, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 3 m2, část pozemku p. č. 2989/24, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 1 m2, k. ú. 
Holešov, LV 411, a z vlastnictví města Holešova přejde do SJM Miloslava a Boženy 
Šlechtových část pozemku p. č. 3571/1, ostatní plocha, o výměře určené v GPL č. 
2540-99/2020 3 m2 a 8 m2, k. ú. Holešov, LV 10001, dle předloženého návrhu. 
Náklady na směnu pozemků hradí Šlechtovi. Směna pozemků bude bez doplatku. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr směny na úřední desce. 

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 
 

 



22. 17/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 705/1, p. č. 
1038/59, p. č. 1038/61 a p. č. 365/3, k. ú. Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 365/3, ostatní plocha, 
p. č. 705/1, ostatní plocha, p. č. 1038/59, ostatní plocha, p. č. 1038/61, ostatní 
plocha, o celkové výměře cca 360 m2 - dle návrhu případně 270 m2 - při 
zachování  odstupu 2 m od vozovky pro možné uložení IS, k. ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 31.03.2021 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 

Ing. Radek Doležel podal návrh na zvážení a obnovení jednání v této záležitosti a 
závěrem navrhl přerušit projednávání tohoto bodu. Reagoval starosta města 
a nechal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasováno bylo takto: 6 pro, 10 proti, 6 se 
zdrželo. Návrh nebyl schválen. 

Bc. Jaroslav Chmelař podpořil jménem Komise výstavby rady města zamítavé 
stanovisko ke schválení zveřejnění tohoto záměru prodeje. 

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

 

23. Diskuse členů zastupitelstva města 

Starosta zhodnotil představení stavebního záměru - projektu "SeneCura 
SeniorCentrum Holešov" - Domova pro seniory, společnosti Urban Survival Praha v 
úvodu jednání zastupitelstva.  Negativně se k realizaci tohoto projektu vyjádřila 
ředitelka Centra pro seniory, členka zastupitelstva Ing. Jana Šťastná, a to z důvodu 
zřejmého finančního rozdílu za užívání těchto služeb. 
Bylo dohodnuto, že se členové zastupitelstva města budou touto problematikou 
zabývat na svém pracovním jednání. 

   
 

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

Z řad občanů vystoupil Jan Kolář, který informoval přítomné členy zastupitelstva 
města o svém návrhu dotačního programu na podporu vrcholového výkonnostního 
sportu v Holešově. 

 

   
 



25. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

Předseda návrhové komise Vladan Daněk přednesl souhrn přijatých usnesení. 
Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

   
 

26. Závěr - různé 

Ve 20 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 
V Holešově 02.03.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Bc. Jaroslav Chmelař v. r.                       Luděk Hradil v. r. 
ověřovatel               ověřovatel      
 

 


