
Z Á P I S  

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 20.09.2021 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te 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  
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  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka  

Omluveni :  <dle prezenční l is t iny>  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

Ověřovate lé:  Roman Hyánek,  zastupi te l  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 



Jednání Zastupitelstva města Holešova zahájil v 16 hod. starosta města Mgr. Rudolf 
Seifert přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je 
přítomno 20 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Pavel Karhan a 
Radek Doležel a Mgr. Svatava Ságnerová byli omluveni ze začátku 
jednání. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že 
záznam bude vyvěšen na webových stránkách města. Následně přednesl program 
jednání. 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 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

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

6. 
Dopravní obslužnost - Žopy 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Dopravní obslužnost - vyúčtování (přerušená zpráva ze ZM ze dne 
28.06.2021) 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Dofinancování rekonstrukce bazénu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
VPS o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty veřejného kluziště na rok 
2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Změna rozpočtu - RO 4/2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 
2022-2024 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 2022-
2026 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Žádost Jiřího Turečka o prodej části pozemku p. č. 628/1, k. ú. Lukoveček 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Žádost Tomáše Soldána o prodej části pozemku p. č. 1344, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



16. 
Žádost Ladislava Gajdoše, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Přerušený materiál ZM 56/3/2021 - žádost Zdeňka Hlobila o směnu 
pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Žádost Petra Cveka (Marka Orala) o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. 
Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 3500/18, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části pozemku p. č. 
1333/2, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí k 
výstavbě rodinných domů 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Úplatné nabytí pozemku p. č. 131, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků s omezujícími podmínkami 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

25. 

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 

26. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

27. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 20 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 Roman 
Hyánek. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Petr Šidlík, 
Oldřich Rektořík a Vladan Daněk. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o složení 
návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4. Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 

Na jednání se dostavili místostarosta Ing. Pavel Karhan a Radek Doležel. 
Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
28.06.2021, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města neměli k němu žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali 
na vědomí. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

Na jednání se dostavila Mgr. Svatava Ságnerová. 
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města 
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání: 
Město - "pravidelné i aktuální": 

 schůze rady města v řádných a mimořádných termínech (výběr. řízení aj.) 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů (chod 

MěÚ, investice a projekty, rozpočet a jeho úpravy, údržba a úklid města, 
trávy a zeleně, život. prostředí aj.), s městskou policií, s Policií ČR a 
projektanty, s vedením TH (byty a bazén) a TS (koupaliště, úklid, sekání 
trávy, kluziště) 

 jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, 
sportovní komise atd. 

 realizace investic + kontrolní dny + výběrová řízení: * infrastruktura v lokalitě 
Třešňové sady * parkoviště U Letiště (lapol a nové parkoviště) * vodovod 
Količín (opravy komunikací a přípojky) * náhon a kaskády * rekonstrukce 
CpS * ul. Grohova (realizace rekonstrukce) * Sport centrum (zahájení 
rekonstrukce) * příprava opravy ul. Plačkov (komunikace - výběr. řízení) * 
rekonstrukce zeleně (poptávková řízení, projekty aj.), oprava 1. ZŠ (krček) * 
výměna osvětlovacích těles a oprava VO v několika ulicích (Novosady atd.). 

 koordinace správy majetku města - zámecká zahrada a parky, údržba města 
a sekání trávy, čištění ulic, zeleň, veř. prostranství, ořezy stromů aj. 

 pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace akcí, 
městská TV, propagace, rozpočty, komunikace s médii, výstavy, 
Holešovsko a další inf. kanály města, příprava významných a náhradních 
akcí a jejich realizace. oprava památek (mor. sloup, kostel, kříže, pomníčky.) 
+ jednání s obcemi, Mikroreg. Holešovsko, s osad. výbory, holešovskou 



farností, ZUŠ, a setkání a spolupráce s organizátory dalších společenských 
a sportovních akcí - Drásal, Festival. žid. kultury, LŠBH, Dožínky, výročí 
holešovské knihovny, festival Musica Holešov, KČT, výstavy, koncerty atd. 

 příprava dalších investic a jejich financování v rámci projektů či spolupráce 
s vlastníky - dokumentace, administrativa, žádosti: Zlínský kraj a ŘSZK a 
soukromí vlastníci - kruhová křižovatka ve Všetulích (u cukrovaru), 
rekonstrukce vlak. nádraží (Správa železnic), kino, hasič. Dům, knihovna, 
DPS, komunikace a chodníky, ul. Masarykova a komunikace atd.  

 setkání s pracovníky města a příspěvkovými organizacemi (školy, školky, 
MC, TyMy, CpS) i s dalšími společnostmi ve městě, církve a farnost 

 jednání na Krajském úřadu Zl. kraje - covid, doprava (autobusové nádraží) 
a investice, kultura, soc. oblast a komunitní plánování. 

 jednání se zástupci Správy železnic - oprava vlakového nádraží a oprava 
výpravní budovy (léto 2022) 

 školské rady 30. a 31.08 a zahájení školního roku (ZŠ) 01.09. 
 zajišťování obřadů - svatby, vítání občánků (zámek, zahrada a OV Žopy 

19.09.) a účast na smutečních obřadech 
 komunikace s občany a firmami - investice, zeleň, oprava komunikací, školní 

docházka, bydlení a byty, sociální situace aj. 
 několik jednání se zástupci spol. Satturn k předání ceny Magaljansevova 

průlivu pro společnost (zámek 07.09.)  

Důležitá jednání města a události: 
24.06. - veřejná schůze občanů Količína (vodovod) 
30.06. - setkání s petenty - ulice Horní (spojení ul. Horní a Přerovské) 
30.06. - schůzka s holešovskými rybáři (i 14.07.) - oprava náhonu 
02.07. - schůzka s Mgr. H. Jandovou (zastupitelka) - oprava ul. Grohova 
03.08. - první kontrolní den na opravě mlýnského náhonu 
04.08. - setkání s investičním ředitelem Správy železnic. - nádražní budova 
10.08. - jednání se spol. BESIP - Zlínský kraj 
10.08. - předání staveniště - rekonstrukce Sportcentra a kontrolní dny (úterý) 
13.08. - jednání s p. J. Kaňou - lokalit "Nad Sadovou" 
01.09. - jednání se společností "Nad sadovou" - příprava výstavby nových domů 
02.09. - jednání s notářem - dům v ul. Havlíčkova (bezdomovci) 
03.09. - setkání se zástupci "Samaritánu" Otrokovice - dluhová poradna 
05.09. - předání ocenění osobnostem města (0sobnosti města 2020) - zámek 
07.09. - předání Ceny Magalhaosova průlivu spol. Satturn Hol. - zámek (hosté: 
předsedové Senátu a Posl. Sněmovny, senátoři, poslanci, zastupitelé kraje atd.) 
08.09. - jednání s hygienou, TH, charitou a soc. odb. - svrab v Holešově 
08.09. - jednání s ředitelkami a ředitelem zákl. škol - projektové záměry 
09.09. - ocenění pedagogů (náhradní termín za Den učitelů 28.03.) - zámek 
19.09. - zapojení města, MP a SDH - vzpomínka na zemřelé hasiče z Koryčan 
20.09. - výběrová řízení na opravu CpS a ul. Plačkov (komunikace) 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
24.06. - vyřazení absolventů St. a Vyš. policejní školy MV Holešov (zámek) 
26.06. - Bikemaraton ČS Drásal - Holešov / Hostýnské vrchy 
29.06. - Rozloučení se školním rokem a "deváťáky" (po covid. škol. roce) - 1. a 3. 
ZŠ 
01.07. až 30.08. - Letní kino Holešov / zámek Holešov, každý čtvrtek (MKS) 
05.07. - Muzejní noc (zámek) a představení amatér. divadla Loukov (11.07.) 
13.07. - Vernisáž výstavy Letní iluze (regionální výtvarnici) - zámek 
20. až 24.07. - Festival židovské kultury a 22.07. konference (Muzeum Kroměřížska) 
- Židé a Morava za účasti významných hostů 



24.07. - Mistrovství republiky ve vzpírání juniorů - Vyšší policejní škola a SPŠ MV 
Holešov 
31.07. - HolešovMAN - triatlon, město a okolí 
31.07. a 01.08. - Historické dny na tvrzi v Kurovicích 
06. až 15.08 - Letní škola barokní hudby a koncerty pro veřejnost 
07.08. - zahájení fotbalových soutěží: SFK Elko Hol. - divize, další soutěže 
14.08. - otevření nové modlitebny Církve adventistů sedmého dne - ul. Hankeho 
21.08. - Rymický okruh (po 30 letech) - závody motokár a veteráni 
25.08. - Koncert a představení knihy "Holešovské pověsti" k výročí 100 let 
holešovské knihovny - náměstí a knihovna 
28.08. - setkání aut. veteránů, rozloučení s prázdninami a koncert (zahrada) 
29.08. - Dožínky Mikroregionu Holešovsko s programem 
03. až 05.09. - hody v Količíně s programem 
04.09. - Den IZS a ocenění záchranářů (hasičský dům) a Vypalovák (Žopy) 
11.09. - Holešovská padesátka na kole i pěšky - KČT (Holešov a Hostýn. vrchy) 
11.09. - výroční chůze Svazu zahrádkářů (moštování, povidla, pronájmy) 
14,09. - otevření provizorní posilovny v přízemí kina Svět 
16.09. - vernisáž výstavy k 100 letům městské knihovny atd. - zámek 
16.09. - vernisáž svět. premiéry výstavy fotografa Jindřicha Štreita - zámek 
17.09. - Italské inspirace, zahajovací koncert podzimní části fest. Musica Hol. - 
zámek  
  
Pozvánky: 
21.09. - předání cen Zlatý erb - krajský úřad 
21.09. - Stavba roku Zlínského kraje - Otrokovice 

Do prosince - Po stopách knihovnictví v Holešově - ulice města 

Od 17. 09. - Výstava 100 let knihovny Holešov - zámek Holešov 
Od 16.09. - vernisáž svět. premiéry výstavy fotografa Jindřicha Štreita - zámek 
24. 9. - "křest" knihy J. Brázdila - knihovna Holešov 
22.09. - vernisáž výstavy hnutí Falun Gong - zámek 
23.09. - Den bez aut, akce SVČ ke Dni mobility a bez aut (EU) 
25. a 26.09. - výstavy zahrádkářů - Sádek Dobrotice a Míškovice 
28.09. - koncert k svátku sv. Václava (Den čes. státnosti) a mše sv. za zastupitele 
29.09. - koncert Dana Bárty, významný koncert fest. Musica Hol. - kino 
02.10. - předání Ceny Jože Plečnika (Praha) 
2. 10. - Workshop knihtisku a Den otevřených dveří v městské knihovně 
02.10. - Všetulský jarmark - SVČ TyMy 
04.10. - Všetulská pouť - mše. sv. a program v parku - Všetuláci sobě 
04. až 10.10. - Týden knihoven - městská knihovna 
10.10. - Zlatý oříšek - krajské kolo 
15. 10. - Pocta Antonínu Dvořákovi - Kvarteto Martinů - zámek 
15.10. - Vinobraní na internátě - Klub výsad. veteránů 
03.10. - Řemeslné a farmářské trhy - nám. Dr. E Beneše 
05.11. - Slavnost broučků s lampióny - SVČ 
06.11. - Dětská porta a melodie - oblastní kolo (SVČ) 
16.10. - Zavírání nebe - LMK Čmelák 
31. 10. - Kaktusový svět, komedie o záletníkovi s L. Vaculíkem - kino 
07.11. - Hubert - slavnost myslivců Mikroregionu Hol. 

12. 11. - Domácí štěstí divadelní představení (nový termín) - kino 

19. - 21.11. - CVVZ 2021 - setkání neziskového sektoru - město Holešov  



Senior taxi 
Co se týče počtu průkazek, celkově bylo do konce srpna 2021 vydáno od začátku 
poskytování služby 170 průkazek občanům Holešova a místních částí, dle let je to 
následovně: 2019 - 84 občanů; 2020 - 56 občanů; 2021 (doposud) -30 občanů.  
Doposud Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nezaznamenal stížnosti od klientů 
na paní Zezulkovou. Naopak, chválí si dochvilnost a domluvu, v minulosti se jim u 
p. Vykoukala často stávalo, že na klienty zapomněl apod. a nedočkali se ho. Co se 
týče vyúčtování služeb a dodávání faktur, vše předkládá v termínu a nesrovnalosti 
a otázky konzultuje s vedoucí odboru Mgr. M. Vaško. 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 
  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 64/4/ZM/2021 Dopravní obslužnost - Žopy 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji na dopravní obslužnost 
-  autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy na rok 2021.     

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a podal návrh, aby byl nyní schválen pro letošní rok 
Zlínskému kraji příspěvek 580 tis. Kč. na zajištění dopravní obslužnosti pro linku 
autobusů Holešov – Žopy, který je v návrhu smlouvy. Přesné znění smlouvy bude 
schváleno na dalším jednání zastupitelstva 08.11.2021 z důvodu jejího 
nedostatečného projednání se Zlínským krajem z časových důvodů. 

Ing. Radek Doležel podal návrh, aby se prověřila obsazenost linek. Kladně se 
vyjádřil starosta města s tím, že tato problematika je řešena. Potvrdil to  předseda 
Osadního výboru Žopy Luděk Hradil. 

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

 

7. 65/4/ZM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování (přerušená zpráva ze ZM ze 
dne 28.06.2021) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vyúčtování finančního příspěvku na autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy 
za rok 2020 dle předloženého návrhu a uhrazení doplatku v souladu se smlouvou 
č. 0/0119/2020/DOP, čl. V.    
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Monice Partykové 

1.1. zajistit uhrazení doplatku dle vyúčtování. 

Termín: 29.10.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města.  
Ing. Radek Doležel v této souvislosti upozornil, že novou smlouvu, týkající se 
poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost, je nutno lépe ošetřit a 
některé spoje omezit. 
Luděk Hradil informoval zmapované potřebě využití veřejné dopravy v obci Žopy.  
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: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 66/4/ZM/2021 Dofinancování rekonstrukce bazénu 
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
výsledek soutěže "Rekonstrukce bazénu" za 107 mil. Kč a soutěže "Humanizace 
CpS" za 41,6 mil. Kč + DPH. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
profinancování rekonstrukce bazénu (stavebních prací dle smlouvy) tak, že dojde 
k čerpání již schváleného úvěru ve výši 85 mil. Kč a 22 mil. Kč bude zařazeno do 
rozpočtu roku 2022 dle usnesení rady města č. 276/16/RM/2021 a profinancování 
akce "Humanizace CpS" tak, že celkových 48 mil. Kč bude zařazeno do rozpočtu 
roku 2021, 2022 a 2023. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zařadit částku 22 mil. Kč na bazén do rozpočtu roku 2022 a částku 48 mil. 
Kč na CpS do rozpočtu města na roky 2021, 2022 a 2023. 
  

Termín: 31.12.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a navrhl doplnění navrhovaného usnesení také o 
profinancování akce "Humanizace CpS" a deklarování, že potřebná částka bude 
zařazena do rozpočtu roků 2022 a 2023. Doplňující informace poskytl přítomný 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 

Ing. Radek Doležel podpořil rekonstrukci bazénu a deklaraci zařazení potřebných 
finančních částek do rozpočtu roku 2022 a požadoval doplňující informace týkající 
se humanizace CpS. Informace poskytl starosta města.  



Mgr. Helena Jandová podala protinávrh na rozdělení hlasování o rekonstrukci 
bazénu a CpS. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: pro 10, proti 12, zdržel se 
1. Protinávrh nebyl schválen. 

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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

9. 67/4/ZM/2021 VPS o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty veřejného 
kluziště na rok 2022 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností TS Holešov o poskytnutí 
dotace k úhradě provozní ztráty při provozování  veřejného kluziště na rok 2022 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.09.2021 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zařadit částku 1,7 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2022. 

Termín: 31.12.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a informoval o potřebě deklarovat pro společnost Technické 
služby, že budou mít k dispozici finanční příspěvek na provozování kluziště na 
Orelském hřišti v letošním a příštím roce. 

Mgr. Jan Koláček požádal o informace týkající se finanční dotace z vyhlášeného 
dotačního programu sportovní agentury Jednotě Orel. Informace poskytl starosta 
města a místostarosta Ing. Pavel Karhan. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informaci o výši finančních nákladů 
na provozování kluziště v letošním roce a vyjádřila se negativně k tomu, že nebyly 
k dispozici před zahájením jednání. Informace poskytl Ing.  Pavel Karhan. 

Mgr. Svatava Ságnerová požádal o poskytnutí podrobnějších informací týkajících 
se celkového vyhodnocení provozování kluziště. Starosta města přislíbil zaslání 
těchto informací všem členům zastupitelstva 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: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 



Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

10. 68/4/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 4/2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 9, 10 a 11/2021. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 05.10.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně rozpočtovým opatřením přítomné provedl 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 

Ing. Jana Šťastná informovala o tom, že Finanční výbor nevydal stanovisko k 
rozpočtovému opatření pro nedostatečný počet hlasů. 

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

 

11. 69/4/ZM/2021 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města 
Holešova na období 2022-2024 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
aktualizaci "Komunitního plánu sociálních služeb" města Holešova na období 
2022-2024 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Rudolfu Seifertovi 

1.1. zajistit dohled nad činnostmi řídící skupiny v souvislosti s naplňováním 
komunitního plánu.  

Termín: 15.10.2021 
 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města.  

Mgr. Svatava Ságnerová vyjádřila kladné stanovisko k tomuto rozsáhlému materiálu 
a zlepšování kvality služeb péče o seniory. Současně se dotazovala, zda má město 



má plán řešit v budoucnu nedostatečnou kapacitu CpS. Odpověděla a ředitelka 
CpS Ing. Jana Šťastná a starosta města. 

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Michaela Vaško 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

12. 70/4/ZM/2021 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: 22.10.2021 

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

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se účelovosti poskytnuté 
dotace. Poskytl je starosta města a přítomný vedoucí Odboru školství a kultury 
Mgr. Petr Chvátal. 

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

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

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

13. 71/4/ZM/2021 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční 
období 2022-2026 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
navržené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro 
funkční období 2022-2026 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zaslat předsedovi Okresního soudu Kroměříž k vyjádření seznam 
navržených kandidátů. 

Termín: 27.09.2021 



Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Před projednáváním zprávy splnila Mgr. Jana Slovenčíková povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat.  

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

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

14. 72/4/ZM/2021 Žádost Jiřího Turečka o prodej části pozemku p. č. 628/1, k. ú. 
Lukoveček 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 628/1, lesní pozemek, 
o výměře cca 840 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.09.2021 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města a podal návrh jednat se žadatelem o 
výpůjčce. 

Luděk Hradil upozornil na doporučující stanovisko osadního výboru. 

Na podporu své žádosti vystoupil přítomný Jiří Tureček. Reagoval starosta města a 
místostarosta Ing. Pavel Karhan. 

Ing. Radek Doležel podpořil návrh jednat o výpůjčce vzhledem k územnímu plánu. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila kladné stanovisko. Reagoval starosta města 
a objasnil postoj rady města vzhledem k územnímu plánu. 

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: 5 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 
 
 

 



15. 73/4/ZM/2021 Žádost Tomáše Soldána o prodej části pozemku p. č. 1344, k. ú. 
Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1344, ostatní plocha, 
o výměře cca 287 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.09.2021 

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

Luděk Hradil informoval o kladném stanovisku Osadního výboru Žopy. Reagoval 
Ing. Pavel Karhan. 

Ing. Radek Doležel upozornil na rozdílná stanoviska odborů a komisí.  

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: 2 Zdrželo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 74/4/ZM/2021 Žádost Ladislava Gajdoše, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 125/4/ZM ze dne 23.09.2019 týkající se úplatného nabytí 
pozemku p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře 84 m2 , k. ú. Žopy, z vlastnictví 
Ladislava Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 500 Kč/m2

, 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Ladislava Gajdoše část pozemku p. č. 551 o výměře cca 
20 m2, k. ú. Žopy, a z vlastnictví Ladislava Gajdoše přejde do vlastnictví města 
Holešova pozemek p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře 84 m2, k. ú. Žopy, s 
doplatkem 150 tis. Kč. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.09.2021 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
Luděk Hradil a Ing. Radek Doležel stanovisko rady města podpořili.  
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: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 75/4/ZM/2021 Přerušený materiál ZM 56/3/2021 - žádost Zdeňka Hlobila o 
směnu pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví Zdeňka 
Hlobila přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 3476, orná půda, a 
část pozemku p. č. 3477, orná půda, o celkové výměře cca 132 m2, k. ú. Holešov, 
a z vlastnictví města přejde do vlastnictví Zdeňka Hlobila část pozemku p. č. 3642, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 115 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků uhradí město Holešov. Rozdílná 
výměra pozemků nebude finančně kompenzována. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.09.2021 

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

Zdeněk Hlobil vystoupil s vyjasněním své žádosti. 

Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že směna je řešením problematiky, případně 
očekával nabídku jiných řešení. 

Bc. Jaroslav Chmelař upozornil na negativní vyjádření komise výstavby. Souhlasně 
reagoval starosta města s tím, že pozemek je možné oplotit a směna tudíž není 
nutná. 

MVDr. Zbyněk Miklík se vyjádřil pro oplocení pozemku, ale upozornil na možnou 
problematiku v souvislosti s přístupovou cestou na pozemky ostatních majitelů. 

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: 14 Proti: 3 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 3 
Usnesení: Přijato 

 

18. 76/4/ZM/2021 Žádost Petra Cveka (Marka Orala) o prodej části pozemku p. č. 
1376/4, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní 
plocha, o výměře cca 400 + 320 + 230 m2, k. ú. Žopy, dle předložených návrhů 
včetně zapracování předkupního práva pro město Holešov do smlouvy a za 
minimální kupní cenu 1.000 Kč/m2

. 

 



 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.09.2021 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. Doplňující informace poskytla 
zpracovatelka materiálu Jitka Hanslíková. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila na nedoporučující vyjádření Odboru ISÚ. 
Negativní vyjádření vzhledem k technické infrastruktuře objasnil přítomný vedoucí 
odboru Ing. Stanislav Julíček.  

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

 

19. 77/4/ZM/2021 Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 
3500/18, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3500/18, zahrada, o 
výměře cca 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.09.2021 

 
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: 1 
Usnesení: Přijato 

 

20. 78/4/ZM/2021 Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části 
pozemku p. č. 1333/2, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1333/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 6 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního objektu SO 01-17-
05.1 (realizace části nového veřejného chodníku) státní organizaci Správa 



železnic, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zhotoveným před 
uzavřením kupní smlouvy, a to nákladem kupujícího. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2021 

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

 

21. 79/4/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich 
částí k výstavbě rodinných domů 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 148/2, trvalý travní 
porost, p. č. 148/35, ostatní plocha, p. č. 148/41, zahrada, část st. 51/1, zast. plocha 
a nádvoří, k. ú. Količín, k výstavbě rodinných domů dle předloženého návrhu za 
minimální prodejní cenu 1.700 Kč/m2

. 

 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 30.09.2021 

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

Jakub Hřib požadoval vysvětlení doporučujícího stanoviska rady města vzhledem k 
negativním stanoviskům Odboru ISÚ a Komise výstavy. Reagoval předseda 
Komise výstavby Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Pavel Karhan a Ing. Stanislav Julíček. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda jsou uvedené pozemky mimo záplavové 
území a zda je cena reálná. Reagoval starosta města s tím, že záplavové území je 
v této lokalitě zrušeno a dle odborníků je cena reálná. S tímto názorem vyjádřil 
souhlas Bc. Jaroslav Chmelař. 

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

  

  



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

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

22. 80/4/ZM/2021 Úplatné nabytí pozemku p. č. 131, k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 131, orná půda, o výměře 1786 m2, k. ú. Dobrotice, 
z vlastnictví společnosti FK OIL, spol. s r. o., do vlastnictví města za kupní cenu ve 
výši 390.000 Kč + náklady s převodem související. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2021 

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

Ing. Radek Doležel vyjádřil podpůrné stanovisko. 

Bc. Jaroslav Chmelař upozornil na scházející vyjádření Komise výstavby a osadního 
výboru. Reagoval starosta města, že poradním orgánem zastupitelstva není 
komise, ani osadní výbor. 

Zdeněk Hlobil se vyjádřil kladně. 

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

 

23. 81/4/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků s omezujícími 
podmínkami 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2600/39, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 232 m2, a p. č. 3546/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
59 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Holešova.  

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/5129/2021-BKMM v předloženém 
znění. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.12.2021 



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

 

24. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se negativně vyjádřila k malé účasti členů 
zastupitelstva města na slavnostním ocenění osobností města, které se konalo na 
zámku a kritizovala postoj města k předvolební kampani v souvislosti s umožněním 
propagace politických stran v měsíčníku Holešovsko a poskytnutím výlepových 
ploch. Vyjádřil se starosta města s tím, že po konzultaci s právničkou města se 
nesmí v periodikách měst objevit v předvolebním období žádná politická agitace, 
ani placená. Přítomná vedoucí Odboru vnitřních věcí Ing. Irena Minářová 
informovala členy zastupitelstva o možnosti bezplatného záboru veřejného 
prostranství v souvislosti s předvolební kampaní, a to od 22.09.2021. Termín 
vyhlásil starosta města v souladu se zákonem o volbách, tj. 16 dnů před jejich 
konáním. Závěrem starosta města konstatoval, že MKS nabízí možnost placeného 
vylepení plakátů a propagace politických stran probíhala v předvolebním období 
vždy v souladu se zákonem. 

Ing. Radek Doležel upozornil na nutnost dodržování podmínek předvolební 
kampaně jednotlivých politických stran.  

Zdeněk Hlobil se dotazoval na stanovisko Osadního výboru Dobrotice v souvislosti 
s návrhem prostor pro umístění nových kontejnerů na odpady. Vyjádřil se starosta 
města. 

Mgr. Helena Jandová požadovala informace týkající se plánovaných oprav ulic 
města a zároveň vyjádřila názor, že občané ulic, ve kterých rekonstrukce probíhá, 
nejsou o jejím průběhu dostatečně informováni. Nesouhlasně se vyjádřil starosta 
města a přítomný vedoucí Odboru ISÚ Ing. Stanislav Julíček. 

Mgr. Svatava Ságnerová požádala o kontrolu mikrofonů do příštího zasedání a 
poskytla informaci o uskutečněném slavnostním aktu, kdy se setkali předseda 
senátu a předseda poslanecké sněmovnu s chilským velvyslancem, aby slavnostně 
předali na holešovském zámku cenu výherci světové soutěže, kterou vyhlásila 
chilská republika, a to jednateli společnosti SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., 
Ing.  Jaromírovi Tomšů. Vyjádřila mu poděkování za propagaci města, kraje a 
České republiky. Závěrem se obrátila k zástupcům Zlínského kraje, které máme ve 
svých řadách, s negativním hodnocením informace, která vyplynula z prezentace 
naší republiky, o nejmenším počtu čističek odpadních vod ve Zlínském kraji v 
porovnání s jiným kraji republiky.  

Ing. Radek Doležel vyjádřil souhlasné stanovisko s tím, že díky této propagační akci 
je možné problematiku realizace projektů čističek odpadních vod řešit. Zároveň 
informoval, že dle informace krajského hygienika je třeba mít epidemiologický plán 



pro uskutečňování veřejných akcí pro více jak 100 osob a požádal o jeho předložení 
na příštím zasedání. Starosta města poskytnutí těchto informací přislíbil. 

Ing. Martin Koplík se vyjádřil kladné k investičním a kulturní akcím, které se 
uskutečnily během letních měsíců v Holešově a pozitivně zhodnotil také činnost 
holešovského televizního kanálu. 

   
 

25. 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. 

   
 

26. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

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

   
 

27. Závěr - různé 

V 19 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 

V Holešově 23.09.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.                          Roman Hyánek v. r. 
ověřovatel       ověřovatel      
 

 


