
Z Á P I S  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 28.06.2021 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 
Přítomni:  Mgr.  Renata Junáková  

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:  Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  

Návrhová 
komise:  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

1. Zahájení a schválení programu 3. 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 23 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Zároveň upozornil, 
že jednání zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na 
webových stránkách města. Následně přednesl program jednání, který 
navrhl doplnit oproti pozvánce o tyto zprávy: Půjčka FRB - Pospíšil (změna výše 
úvěru - snížení) a Navýšení finančních prostředků - 2. ZŠ Holešov. Bod č. 12 týkající 
se podání přihlášky města do výběrového řízení na národní zahájení Dnů 
evropského dědictví 2022 navrhl stáhnout z programu. Bod č. 9 - pořízení výškové 
techniky pro JSDH Holešov a bod č. 15 - navýšení finančních prostředků 2. ZŠ 
Holešov navrhl předřadit před bod č. 8 - změna rozpočtu - RO č. 3/2021. Žádné 
jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva města o upraveném 
programu 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 

Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 3. 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 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 
Předkládá: Ing. František Fuit 

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

6. 
Memorandum o spolupráci se Správou železnic 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
  
10. 

Navýšení finančních prostředků - 2. ZŠ Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 
Změna rozpočtu RO č. 3/2021 

11. 
Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Dopravní obslužnost - vyúčtování 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Dodatky k dotačním smlouvám se společností Technické služby Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Půjčka FRB - Pospíšil (změna výše úvěru - snížení) 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

15. 
Navýšení finančních prostředků - 2. ZŠ Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

16. 
Žádost Radovana Závrbského o prodej pozemků, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



17. 
Žádost manželů Janáčových o prodej pozemku, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Žádost Zdeňka Hlobila o směnu pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Žádost Jiřího Murína o prodej části pozemku, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Žádost Miroslava Barota o prodej pozemku, k. ú. Holešov, Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části pozemku p. č. 
1333/2, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Úplatné nabytí částí pozemků od Milana Staňka a Radka Zábojníka 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Návrh na změnu Územního plánu Holešov - odmítnutí návrhu (P. Janečková) 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 
Předkládá: Milan Roubalík 

26. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

27. 

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 

28. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

29. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Ludmila Hřeben Štaudnerová 
a Ing. Martin Koplík. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Helena 
Jandová, Vladan Daněk a Gabriela Holčáková. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn 
o složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

4. Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola 
plnění usnesení 

Úvodní slovo přednesla v zastoupení tajemníka městského úřadu Ing. Františka 
Fuita vedoucí Odboru dopravní a správní Mgr. Renata Junáková s tím, že zprávu o 
plnění usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
26.04.2021, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města neměli žádné připomínky a plnění usnesení vzali na vědomí. 

 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

Hlasování 
Pro: 23 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 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů (chod 

MěÚ a covid, investice a projekty, rozpočet a úpravy, údržba a úklid města, 
tráva a zeleň, život. prostředí aj.), s Městskou policií, s Policií 
ČR,  projektanty i s vedením TH (byty a bazén) a TS (koupaliště, úklid, 
sekání trávy) 

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

 realizace investic + kontrolní dny + výběrová řízení: např.: * chodníky v ul. 
Palackého * smuteční síň - oprava objektu, * SVČ TyMy (rekonstrukce 
budovy) * infrastruktura v lokalitě Třešňové sady * parkoviště U Letiště 
(Lapol) * vodovod Količín (dokončení hlavního řadu a příprava přípojek) * 
rekonstrukce CpS * ulice Grohova (výběrovka a příprava celkové 
rekonstrukce) * Sport centrum (rekonstrukce) * MŠ Havlíčková (havárie 
kuchyně) * oprava komunikací Větřák a Horní *, úprava vestibulu 1. ZŠ 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 aktivit, 
městská televize (reportáže), propagace, rozpočty, * příprava významných 
a náhradních akcí a jejich realizace - koncert k sv. J. Sarkanderovi (TV 
NOE), Bikemaraton Drásal, Festival žid. kultury, Letní škola barok. hudby, 
výstavy a jejich realizace, komunikace s médii, měsíčník Holešovsko a další 
infor. kanály města, oprava památek... 



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

 spolupráce se Zlínským krajem a pravidelné středeční videokonference 
s hejtmanem Zl. kraje k nouzovému stavu, testování a vakcinaci (krizové 
řízení) a doprava (autobusové nádraží) a investice, kultura, soc. oblast a 
komunitní plánování se zajištěním služeb a financování. 

 jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS 
Zlínského kraje 

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

 spolupráce se spol. Bezpečnostní systémy (PCO, kamery aj.) a koordinace 
úprav s požadavky Městské policie apod. 

 jednání se zástupci Správy železnic - zachování a oprava výpravní budovy 
 zajišťování obřadů - svatby a vítání občánků (zámek, zahrada a Količín 

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

docházka aj. 
 účasti na školských radách 
 jednání Mikroregionu Holešovsko (21.05. a 25.06.) 
 setkání a spolupráce s organizátory společenských a sportovních akcí - 

Drásal, LŠBH, Dožínky, MusicTon Festival 2021 atd. 

Ocenění města - jaro 2021 
* Soutěž Město pro byznys Zlínského kraje za rok 2020 - Holešov třetí za Uh. 
Hradištěm a Rožnovem p. R. (hodnocena "III. města") 
* Soutěž Historické město Zl. kraje a České republiky za realizaci Programu 
regenerace měst. pam. zón a rezervací MK - ve Zl. kraji - Holešov první (před KM a 
UH) a v celostátním kole ocenění časopisu Moderní obec - za celkovou rekonstrukci 
nám. sv. Anny, Masných krámů i s Památníkem smíření 
* "Zlatá" Čestná pamětní medaile Střední policejní školy Ministerstva vnitra Holešov 
- za dobrou spolupráci mezi městem a školou (udělena u příležitosti 30. výročí 
založení Policie ČR) 
  
Důležitá jednání města a události: 
20.04. - jednání s p. Jiří Kaňou - investice a lokalita Nad Sadovou 
22.04. - jednání s p. P. Manďákem - lokalita za Albertem 
04.05. - jednání s developerem - lokalita Želkov a Nad Sadovou II. 
06.05. - prohlídka obřadní síně s vedením TS a TH 
11.05. - prohlídka 2. patra zámku (muzeum) a s paní ředitelkou spol. Sfinx Nestlé 
Ing. Križanovou (spolupráce a investice) 
18.05. a  03.05. - jednání s JSDH a SDH Hol. - využití hasičského domu 
19.05. - valná hromada VAK Kroměříž 
24.05. - valné hromady obchodních společností TS a TH Holešov 
01.06. - schůzka s ŘSZK a projektanty  - kruhová křižovatka Všetuly 
10.06. - jednání s projektanty - lokalita Nad Sadovou 
15.06. - setkání se zástupci NWT - pozemky a investice 
17.06. - setkání s organizátory soutěže Stavba roku Zlínského kraje - nám. sv. Anny 
22.06. - Praha Národní muzeum - vyhlášení soutěže Historické město ČR za rok 
2020 a za realizaci Programu regenerace měst. pam. zón a rezervací MK 



23.06. - Bezpečnostní rada města 
24.06. - veřejná schůze občanů Količína (vodovod) 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace: 
30.04. a 01.05. - stavění májek (Holešov a Všetuly) a kácení (29. a 30.05.) 
01.05. - prvomájová vystoupením (Holešovská muzika a Texas) 
05.,06. a 07. 05. - připomínka osvobození - Všetuly (Všetuláci sobě), Holešov 
hřbitov (město a spol. organizace), Količín (OV) 
07.05. - setkání s novými pracovníky muzea Hol. (paní Rudolfová a J. Machala) 
13.05. - návštěva komise k soutěži Historické město ČR + videokonference 
15.05. - pouť na sv. Hostýn k sv. J. Sarkanderovi (Orel) 
20.05. a  07.06. - jednání s ředitelkami MŠ a ZŠ - obsazenost mateřských škol a 
přípravná první třída na 3. ZŠ 
22.05. - koncert Muziky Hol. k sv. J. Sarkanderovi a nahrávání TV NOE 
23.05. - mše sv. za město + vysazení stromu a postavení pomníčku obětem 
covidové epidemie před zámkem 
25.05. - jednání s ředitelem Pol. školy MV Holešov plk. Dr. P. Novákem a Rada 
Charity 
26.05. - připomínka jazykovědce a osvícence Hanke z Hankenštejna u Pivovaru 
27.05. a 17.06. - jednání s organizátory TON festivalu (10.07.2021) 
28.05. - jednání s pořadateli Letní školy barok. hudby 
30.05. - Dětský den na zámku (pořadatel SVČ ) 
03.06. - jednání k opravě synagogy a hřbitova s Ing. Klenovským z Žid obce Brno a 
vernisáž výstav Leonardo a Záhady světa na zámku 
06.06. - koncerty na nádvoří zámku - Tomáš Kočko, 12.06. Big Band J. Hájka 
18. a 19.06. - festival "Na plný plyn" - zámek a zahrada (MKS) 
24.06. - vyřazení absolventů Střední policejní školy MV Holešov (zámek) 
26.06. - Bikemaraton ČS Drásal - Holešov / Hostýnské vrchy 
  
Pozvánky: 
* Malá čarodějnice - letní kino - 01.07. - nádvoří zámku 

* Muzejní noc - 05.07.  Holešov od 16:30 h 

* Téměř dokonalá tajemství - letní kino 08.07. - zámek nádvoří 
* LETNÍ ILUZE - 10.07. až 19.09. 2021 - zámek Holešov 
* Paní plukovníková (divadlo) - 11.07. - nádvoří zámku 
* MusicTON festival - 09. a 10.07. - areál spol. TON 
* Řezbáři v Přílepech - 10.07. - zámecký areál   

* Halloween - letní kino - 15.07. - zámek nádvoří 21 h 

* Festival židovské kultury - 20.07. až 24.07. - město 

* Bez věcí nad věcí - letní kino - 29.07. - nádvoří 
* HolešovMAN - 31. 7. - holešovský triatlon 

* Mezinárodní výstava mečíků - 31.07. a 01.08.-  zámek 

* Historické dny a přehlídka - 31.07 a 01.08.-  tvrz Kurovice 
* Letní škola barokní hudby - 06.08. až 15.08. - zámek Holešov 
Další informace na www.holesov.info a www.holesov.cz 
  

https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1mek+Hole%C5%A1ov/@49.3353943,17.5802535,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x6caff1f488ea9f71!8m2!3d49.3327854!4d17.5812685
http://www.holesov.info/
http://www.holesov.cz/


CPC Holešov - příprava opravy vnější pláště, kotelny a kuchyně 
 
Hrubý přehled činností - informace z odboru ISU 
  
2012    - Zpracovaná projektová dokumentace "Humanizace Centra pro seniory v 
Holešově, ul. Příční 1475, 769 01 Holešov - cca 69,2 mil. Kč 
- Vydáno stavební povolení 
- Z důvodu výskytu chráněných ptáků (rorýs) a ostatních ptáků (jiřička apod.  je 
omezeno provádění stavebních prací na vnějším plášti budovy od 15.08. do 20.04. 
(podzim - zima) 
  
2015    - Zrealizována vnitřní část - "odstranění hlavních závad na PBŘ" 
2016    - Zpracován energetický posudek 
- Podána žádost o dotaci na zateplení na MPSV 
- Žádost neúspěšná 
  
2019    - Upravena projektová dokumentace na současné tepelně technické 
podmínky 
- Zpracována projektová dokumentace na fotovoltaiku 
- Přepracován energetický posudek 
  
2020    - Podána žádost o dotaci na zateplení prostřednictvím EA Zlín na EU OPŽP 
- Projektová dokumentace doplněna a upravena dle návrhů a požadavků EA 
- Doplněna o rekonstrukci kotelny 
- Doplněna o elektrické žaluzie 
- Opět přepracován energetický posudek 
- Žádost úspěšná 
- Vydáno rozhodnutí o přidělení dotace 
Rozpočtované náklady cca 42,3 mil. Kč - maximální výše dotace vypočítána 
z uznatelných nákladů cca 11,0 mil. Kč 
  
2021    - Zpracována zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení 
- Zaslána k posouzení poskytovateli EU OPŽP 
- Připomínky do dokumentace zapracovány 
- Zasláno ke schválení na EA 
- Schváleno a připraveno k zahájení soutěže . 
  
Variantní doporučení  k odstranění závad budovy CPS 
Návrh řešení po finanční stránce - finanční odbor MěÚ 
  
Současný stav: 
havarijní stav balkonů a kuchyně, netěsnosti střechy. 
Dotace lze zatím získat pouze v těchto případech: 

 úspora energií 
 rozšíření kapacit 
 úprava pokojů na nižší počet lůžek 
 posílení Alzhaimer center apod. 

Pro město zatím nedosažitelné. 
  
Varianta č. 1 
Projekt energetické agentury Zlín + várna: 
1) Zateplení konstrukcí obálky budovy 



2) Instalace FVE elektrárny 
3) Instalace plynových kondenzačních kotlů 
4) Osazení venkovních žaluzií 
5) Nucené větrání s rekuperací na části objektu (společenská místnost) 
6) Místo balkonů instalace zábradlí + protipožární přístřešky 
7) Oprava várny kuchyně 
Celkové výdaje 62,3 mil. Kč (dotace 11 mil.) - rozloženo do 2 let. 
  
Varianta č. 2 
1) Výměna balkonů 
2) Vyřešení závad na střeše 
3) Oprava várny 
Celkové náklady 31 mil. Kč (11 mil. balkony + střecha v roce 2021) 
Oprava várny 20 mil. Kč v roce 2022. 
  
Varianta č. 3 
1) Zateplení konstrukcí obálky budovy  - až v případě příznivějších podmínek dotace 
2) Instalace FVE elektrárny - prověření možnosti financování programů ČEZ nebo 
E-on 
3) Instalace plynových kondenzačních kotlů - možnost servisu TH 
4) Osazení venkovních žaluzií - pouze západní strana budovy 
5) Výměna balkonů 
6) Vyřešení závad na střeše 
7) Oprava várny 
Celkové náklady 32 mil. Kč (10 mil. balkony + střecha v roce 2021) 
Oprava várny 20 mil. Kč + 2 mil. žaluzie v roce 2022. 
  
Během prázdnin se upřesní odhady rozpočtů oprav a zářijové zastupitelstvo 
rozhodne o finálním řešení! 
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. 45/3/ZM/2021 Memorandum o spolupráci se Správou železnic 
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
uzavření předloženého Memoranda o spolupráci se státní organizací Správa 
železnic se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. 
  

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města s tím, že memorandum je již podepsáno, budova vlakového 
nádraží bude zachovaná a byl předložen plán jejího využití městem. Správa 
železnic se nyní zaměřuje na rekonstrukci celého nádraží v příštím roce. 

Ing. Radek Doležel jako zastupitel ZK informoval o výsledku jednání s generálním 
ředitelem Správy železnic.  

Zdeněk Hlobil požadoval doplňující informace k čl. 1 bod. 4 - realizační smlouva. 
Poskytl je starosta města. 



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

 

7. 46/3/ZM/2021 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2020 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2020, a to bez výhrad 
  
dle předložených návrhů. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit Závěrečný účet města Holešova za rok 2020 na webu 
města a zaslat výsledky hlasování do CSUIS. 

Termín: 20.07.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně účetní závěrkou a závěrečným účtem přítomné 
provedl vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 

Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru. 

Ing. Radek Doležel požadoval doplňující informace týkající se hospodářského 
výsledku a jeho zapojení do rozpočtu města. Informace poskytl 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: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 47/3/ZM/2021 Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov v hodnotě 1.565.289,00 Kč 
bez DPH. 

2. uzavření smlouvy č. D/0935/2021/KH o poskytnutí investiční dotace z 
Fondu Zlínského kraje do výše 350.000 Kč, současně však max. 16,67 % 
celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu "Pořízení výškové techniky 
pro JSDH Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 30.07.2021 
 
2. Ing. Dušanu Leškovi 

2.1. vyčlenit z rozpočtu města finanční prostředky na zajištění spoluúčasti.  

Termín: 30.07.2021 

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

Doplňující informace poskytl přítomný člen JSDH Holešov Petr Šidlík a zakoupení 
požadované techniky podpořil. 

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

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

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

 

9. 48/3/ZM/2021 Navýšení finančních prostředků - 2. ZŠ Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625,  
navýšení provozního příspěvku ve výši 170.000 Kč dle předloženého a 
upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitelku školy o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 02.07.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města, která původní částku 358 tis. Kč ponížila na 170 tis. Kč. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, kolik žáků je přihlášeno do první třídy 
na 2. a 3. ZŠ. Odpověděl přítomný vedoucí Odboru školství a kultury Ing. Petr 
Chvátal a starosta města. 

Mgr. Jan Koláček požadoval informaci týkající se požadované potřebné částky na 
vybavení učebny nábytkem. Informaci poskytl starosta města. 

Mgr. Svatava Ságnerová a Jakub Hřib žádost 2. ZŠ podpořili. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, kolik finančních prostředků má škola ve svém 
investičním a rezervním fondu s tím, aby zapojila své prostředky s tím, že město jí 
bude výdaje kompenzovat v příštím roce. Negativně reagoval starosta města a Ing. 
Dušan Leško. 



Ing. Pavel Karhan potvrdil, že škola své rezervní prostředky použila na 
dofinancování projektů a vyhovění žádost podpořil. 

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

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

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

 

10. 49/3/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 3/2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 5, 6, 7 a 8/2021. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 20.07.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Podrobně změnou rozpočtu č. 3/2021 provedl přítomné 
vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško. 

Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se umístění archivu v ul. 
Sušilova. Informace poskytl starosta města. 

Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku Finančního výboru a 
znovu upozornila na havarijní stav objektu Centra pro seniory Holešov v souvislosti 
s investicemi na rekonstrukce ve městě, které v některých případech nepovažuje za 
havarijní. S tímto názorem vyjádřila souhlas Mgr. Helena Jandová. Reagoval 
starosta města. 

Ing. Radek Doležel vyjádřil názor, že v současné době je třeba investovat volné 
finanční prostředky do investičních akcí, jelikož náklady budou v příštím roce 
několikanásobně vyšší. Kladně se vyjádřil starosta města.  

Jakub Hřib se vyjádřil kladně k položce podzemních kontejnerů a zároveň 
požadoval informaci týkající se srovnání pořizovacích nákladů běžné popelnice s 
podzimním kontejnerem. Reagoval starosta města s tím, že náklady na jejich 
pořízení spolu s provozem jsou téměř totožné. 

K ekonomice a umísťování podzemních kontejnerů se vyjádřil také přítomný Ing. 
Stanislav Julíček, vedoucí Odboru ISÚ. 

Ing. Radek Doležel požadoval další doplňující informace týkající se podzemních 
kontejnerů. Poskytl je starosta města. 



Mgr. Svatava Ságnerová podpořila diskusi týkající se výhledového řešení 
havarijního stavu CpS. 

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

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

Hlasování 
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 50/3/ZM/2021 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti v areálu Sádek 
Dobrotice na pozemku p. č. 875/1 v k. ú. Dobrotice (dle GPL č. 633-162/2020 nový 
st. 629). 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. informovat finanční odbor o výsledku jednání zastupitelstva města. 
 
  

Termín: 12.07.2021 

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

Mgr. Jan Koláček se dotazoval, jaký má město s uvedenými pozemky dlouhodobý 
záměr. Odpověděl starosta města. 

Ing. Radek Doležel schválit nabytí nemovitostí podpořil. 

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Marie Krajcarová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

12. 51/3/ZM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování 
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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.    

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a podal protinávrh přerušit projednávání tohoto materiálu do 
zasedání zastupitelstva města v měsíci září. 
 
Ing. Radek Doležel podal návrh uvedenou problematiku dořešit. 



Ing. Pavel Karhan vyjádřil názor, že se jedná o rest Zlínského kraje, který provozoval 
linku, na kterou není uzavřena smlouva. 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila návrh problematiku řešit. 
 
Ing. Radek Doležel reagoval s tím, že bohužel dle uvedené smlouvy je odpovědnost 
za ztrátu na straně města. Propad příjmů za minulé období, které ovlivnila 
pandemie, je obrovský. Aby bylo možno dělat nějaké redukce, je třeba znát 
relevantní čísla, což vyžaduje nějaký čas. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl protinávrh 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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 52/3/ZM/2021 Dodatky k dotačním smlouvám se společností Technické služby 
Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatků ke smlouvám o dotaci pro společnost Technické služby 
Holešov, s. r. o., na úhradu provozní ztráty odpadového centra v roce 2020 a 
kluziště v roce 2020/2021 dle předložených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dodatky k podpisu. 

Termín: 28.06.2021 

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

Ing. Pavel Karhan vyjádřil poděkování řediteli a ekonomce společnosti, která i přes 
problémy spojené s pandemií Covidu zvládla dodržení nutných termínů. Zároveň 
informoval o nákladech na provozování kluziště v roce 2019-2021. 
 
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: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

14. 53/3/ZM/2021 Půjčka FRB - Pospíšil (změna výše úvěru - snížení) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
změnu výše úvěru a splátkového kalendáře pro Zdeňka Pospíšila, bytem 
Holešov, smlouva o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 1/2020/ISÚ ze dne 
15.06.2020 dle předloženého návrhu. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Monice Partykové 

1.1. uzavřít dodatek ke smlouvě na změnu výše úvěru a splátkového kalendáře 
pro Zdeňka Pospíšila dle předloženého návrhu. 

Termín: 28.06.2021 

 
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: Monika Partyková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

15. 54/3/ZM/2021 Žádost Radovana Závrbského o prodej pozemků, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1228, orná půda, o výměře 
1.619 m2 a p. č. 1229, zahrada, o výměře 996 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého 
záměru. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.07.2021 

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

Luděk Hradil informoval o souhlasném stanovisku Osadního výboru Žopy, 

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

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

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

16. 55/3/ZM/2021 Žádost manželů Janáčových o prodej pozemku, k. ú. Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 555/2, zahrada, o výměře 
382 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého záměru. 
 
 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.07.2021 

 
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: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 56/3/ZM/2021 Žádost Zdeňka Hlobila o směnu pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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. 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města. 
 
K své žádosti se vyjádřil Zdeněk Hlobil a požadoval informace týkající 
se údržby pozemku p. č. 3642, který má sloužit jako komunikace. Závěrem splnil 
ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
Ing. Radek Doležel požadoval informace o skutečnostech, které vedly pana Hlobila 
k žádosti o směnu uvedených pozemků. Informace poskytl Zdeněk Hlobil. 
 
Bc. Jaroslav Chmelař upozornil na vyjádření Komise výstavby, která navrhuje 
zprůjezdnit uvedenou komunikaci v majetku města tak, aby nebyl důvod jezdit po 
pozemku pana Hlobila, a tím by byla žádost pana Hlobila bezpředmětná. 
 
Ing. Radek Doležel v této souvislosti podal protinávrh zamítnout žádost o směnu 
pozemků a pověřit Odbor SMM úpravou pozemku tak, aby se dal používat jako 
komunikace. 
 
MVDr. Zbyněk Miklík upozornil, že "vyježděná" komunikace na pozemku pana 
Hlobila vede až Pod Želkov a je zde spousta jiných vlastníků. Tento názor s tím, že 
se jedná historicky o hlavní trasu, potvrdil přítomný vedoucí Odboru ISÚ Ing. 
Stanislav Julíček a podal návrh jednat na úrovni města s vlastníky a uživateli 
komunikace. 



Ing. Radek Doležel uvedl, že nejlepším řešením by bylo vykoupit pozemky pod 
zmiňovanou komunikací. Závěrem podal protinávrh přerušit projednávání materiálu 
a s majiteli o výkupu pozemků pod touto komunikací jednat.  
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl protinávrh na usnesení a dal pokyn o 
něm hlasovat. 

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

Hlasování 
Pro: 17 Proti: 5 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

18. 57/3/ZM/2021 Žádost Jiřího Murína o prodej části pozemku, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1977/5, orná půda, o 
výměře cca 165 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého záměru. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.07.2021 

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

 

19. 58/3/ZM/2021 Žádost Miroslava Barota o prodej pozemku, k. ú. Holešov, 
Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků: 

1. p. č. 1932/4, orná půda, o výměře cca 1.000 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého záměru 

2. p. č. 1923/4, trvalý travní porost, o výměře 1.470 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého záměru 

3. p. č. 762/1, orná půda, o výměře cca 1.000 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého 
záměru 
  
pro výstavbu rodinného domu. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 



Termín: 30.07.2021 

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

 

20. 59/3/ZM/2021 Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části 
pozemku p. č. 1333/2, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje 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) dle 
předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 

Termín: 30.07.2021 

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

Bc. Jaroslav Chmelař požadoval doplňující informace. Poskytl je přítomný vedoucí 
Odboru ISÚ 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 

 

21. 60/3/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2/12, k. ú. 
Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
454 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Holešova.  

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/2968/2021-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 a schválení podpořil. 

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 

 

22. 61/3/ZM/2021 Úplatné nabytí částí pozemků od Milana Staňka a Radka 
Zábojníka 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 542/1, ostatní plocha, o výměře cca 193 m2, 
k.  ú. Všetuly, z vlastnictví Milana Staňka k 1/2 a Radka Zábojníka k 1/2 do 
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 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 a schválení podpořil. 
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 

 

23. 62/3/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - odmítnutí návrhu (P. 
Janečková) 
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Holešov, který podala Pavla 
Janečková dne 12.01.2021, z důvodu neodstranění nedostatku tohoto návrhu 
v souladu s § 46 odst. 2 stavebního zákona. Předmětem návrhu byl požadavek na 
vymezení částí  pozemků p. č. 292/3 a 293 v  k. ú. Žopy na plochu pro individuální 
bydlení. 

 
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: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

24. 63/3/ZM/2021 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a 
sociálních věcí (mimořádné finanční dotace) 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. 
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 23.07.2021 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města. 
 
Jakub Hřib, jako předseda spolku Atletika, splnil ohlašovací povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
Po ukončení diskuse přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat. 
  

 
Předkladatel: Milan Roubalík 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování 
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 2 
Usnesení: Přijato 

 

25. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ing. Radek Doležel podal návrh na umístění dalších laviček na nově vybudované 
pěší komunikaci vedoucí od gymnázia směrem k nádraží. Kladně se vyjádřil 
starosta města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informace v souvislosti 
s instalací pamětní desky obětem koronavirové pandemie. Proč je před zámkem, 
když máme městský hřbitov. Reagoval starosta města s tím, že důvodem je 
památný strom, který se nachází v tomto místě. Doplňující informace poskytl Ing. 
Pavel Karhan. 
Mgr. Jana Slovenčíková informovala o uskutečněných koncertech a zároveň 
pozvala přítomné na další kulturní akce, které pořádá MKS Holešov. Zároveň 
vyjádřila poděkování Střední dřevařské škole Bystřice pod Hostýnem za vytvoření 
velmi vydařeného uměleckého díla - lavičky ve tvaru srdce, která je umístěna 
v zámeckém parku. Souhlasně se vyjádřil starosta města. 
Roman Hyánek požadoval doplňující informace týkající se likvidace autovraků ve 
městě. Poskytl je starosta města a přítomná vedoucí Odboru právní a živnostenský 
úřad Mgr. Lenka Doleželová. 



Ing. Radek Doležel upozornil na potřebu údržby lokality podél cesty za zámeckou 
oborou a na velké množství větví v zadní části obory. Reagoval místostarosta Ing. 
Pavel Karhan.  
Zdeněk Hlobil vyjádřil poděkování členům zastupitelstva města za odložení jeho 
žádosti o směnu pozemků a požádal o vybudování autobusové zastávky u příjezdu 
do Dobrotic z Holešova. Starosta města přislíbil prověření možnosti. 
Ing. Radek Doležel podal návrh vytvořit plán obnovy autobusových zastávek. 
Kladně reagoval starosta města.  

   
 

26. 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. 

   
 

27. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

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

   
 

28. Závěr - různé 

V 18:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemně strávené období 
dovolených. 

   
 

 
V Holešově 01.07.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r.              Ing. Martin Koplík v. r. 
ověřovatelka       ověřovatel      
 

 


