
Z Á P I S  

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 08.11.2021 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 
Přítomni:  Ing .  Frant išek  Fui t  

Ing .  Radek Doležel ,  zastupi te l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupi te lka  
Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Ludmi la Hřeben Štaudnerová,  zastupi te lka  
Jakub Hř ib,  zastupi te l  
Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Miku lenka, 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 :  Vladan Daněk,  zastupi te l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  

Nepř ítomni:  <dle prezenční l is t iny>  

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

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

Návrhová 
komise:  

Roman Hyánek,  zastupi te l  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  

Číslo 
bodu 

Bod 
Komentář 

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

Před zahájením jednání v 16 h starosta města Mgr. Rudolf Seifert předal 
přítomným příslušníkům Policie ČR, obvodní oddělení Holešov, pamětní ocenění k 
30. výročí jejího založení. Následně zahájil jednání Zastupitelstva města 
Holešova přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Konstatoval, že je 



přítomno 19 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Ing. Radek Doležel 
byl omluven ze začátku jednání. Mgr. Helena Jandová, Vladan Daněk a Ing. Martin 
Koplík se z důvodu nemoci z účasti omluvili. Zároveň upozornil, že jednání 
zastupitelstva města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových 
stránkách města. Následně přednesl program jednání s tím, že bude vypuštěn 
bod  č. 12 týkající se žádosti Luďky Vykoukalové o prodej části městského pozemku 
p. č. 1857/1, k. ú.  Holešov,  a bod č. 16 týkající se žádosti Davida Popelky o prodej 
městského pozemku v k. ú. Dobrotice, který svoji žádost stáhl. Zároveň navrhl z 
důvodu prezentace "Komplexních pozemkových úprav v obci Martinice" přítomnou 
zástupkyní společnosti GB-geodezie, spol. s r. o., Brno, Kateřinou Šoupalovou, aby 
bod týkající se této problematiky byl předsunut jako bod č. 1  Závěrem vyzval členy 
zastupitelstva města k podání návrhů na případné doplnění nebo změnu programu. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila, že v případě návrhů na zveřejnění záměru 
prodeje je chybně uváděno v nadpisu, že se jedná o žádost konkrétního občana o 
prodej. Tato informace by měla být uváděna až ve chvíli schvalování prodeje. 
Souhlasně se vyjádřil starosta města. Vyjádřila se také zpracovatelka Jitka 
Hanslíková. Mgr. Jan Koláček se dotazoval, proč byla stažena žádost o prodej části 
městského pozemku p. č. 1857/1 Luďky Vykoukalové. Vyjádřil se starosta města s 
tím, že důvodem byla rozdílnost ve velikosti požadovaných pozemků ostatních 
zájemců. Závěrem představil přítomnou Mgr. Magdalénu Kolomazníkovou, 
pověřenou řízením Odboru SVZ místo Mgr. Michaely Vaško, která odešla na 
mateřskou dovolenou.  
Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy zastupitelstva města o 
programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat. 
 
Schválený program jednání: 

č. Bod jednání 

1. 
Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

2. 
Volba ověřovatelů zápisu 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

3. 
Volba návrhové komise 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

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

6. 
Komplexní pozemkové úpravy Martinice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

7. 
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání obecně závazné 
vyhlášky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství na území města Holešova 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



11. 
Pověření člena zastupitelstva města k funkci obřadníka 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Změna rozpočtu - RO 5/2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 3500/18, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

14. 
Žádost Ing. Františka Fuita o prodej části městského pozemku, k. ú. 
Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Žádost Piska/Pospíšil o prodej pozemku parc. č. 768/1, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

16. 
Žádost Michaely Cvekové o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Žádost Petra Cveka o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

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

19. 
Žádost Radka Zapletala o směnu částí pozemků, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Žádost Aleše Zapletala o prodej městského pozemku, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

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

22. 

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

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

24. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
 
 
 

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 

 

2. 
 

Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 

 



3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Jiří 
Mikulenka, Bc. Jaroslav Chmelař a Roman Hyánek. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal 
pokyn o složení návrhové komise hlasovat. 
Závěrem starosta města informoval přítomné, že z technických důvodů je nutno 
hlasovat ručně. Jako skrutátorky hlasů určil pracovnice městského úřadu Ing. 
Irenu Minářovou a Ing. Marii Krajcarovou. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

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

Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
20.09.2021, 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: 19 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 i aktuální" 

 schůze rady města v řádných a mimořádných termínech 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů (chod 

MěÚ, investice, 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 atd. 
 realizace investic + kontrolní dny + výběrová řízení: * zahájení revitalizace 

zeleně ve městě a zámeckém parku (projekt OF živ. prostředí) * 
infrastruktura v lokalitě Třešňové sady * parkoviště U Letiště (lapol a nové 
parkoviště) * vodovod Količín (dokončení opravy a přípojky) * náhon a 
kaskády * rekonstrukce CpS (zahájení prací) * ul. Grohova (rekonstrukce) * 
Sport centrum (rekonstrukce) * příprava opravy ul. Plačkov (výb. řízení) * 
oprava 1. ZŠ (krček) * výměna osvětlovacích těles a oprava VO (Novosady, 
Dukelská, Družby 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) + jednání 



s obcemi, Mikroregion Holešovsko, s osad. výbory, farností Hol., ZUŠ Hol. a 
setkání a spolupráce s organizátory dalších společenských a sportovních 
akcí - Dožínky, výročí Hol. knihovny, fest. Musica, sv. Václav, stát. svátek 
28.10. a návštěva z Indonésie, Den veter. válek, setkání CVVS, výstavy, 
koncerty atd. 

 příprava dalších investic a jejich financování v rámci projektů či spolupráce 
s vlastníky - dokumentace, administrativa, žádosti atd.  

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

 jednání na Krajském úřadu ZK - covid, doprava (autobusové nádraží) a 
investice, kultura, soc. oblast: komunitní plánování a příprava akce 
Ježíškova vnoučata - odchod vedoucí soc. odboru Mgr. Michaely Vaško na 
mateřskou dovolenou 

 jednání se zástupci Správy železnic - oprava vlakového nádraží a oprava 
výpravní budovy 

 komunikace s občany a firmami - investice, zeleň, oprava komunikací, školní 
docházka, bydlení a byty, sociální situace aj. 

 zajišťování obřadů - svatby, vítání občánků (zámek, zahrada aj.) a účast na 
smutečních obřadech 

Důležitá jednání města a události 
22.09. Jednání s provozovatelem senior taxi a upřesnění podmínek pro další 
období, jednání se správou železnic - rekonstrukce nádraží 
23.09. Tým pro dohodu - komunitním plán Zl. kraje 
23.09. Setkání s vedením společnosti Nestlé Sfinx - investice 
30.09. Setkání s petenty - Petice proti výstavbě nového domu v ul. Sportovní /za 
současnými bytovkami) a s petenty, kteří požadují, aby byl umožněn výjezd z části 
ul. Grohova do ul. Palackého 
05.10. Jednání s vedením ŘSZK - ul. Grohova a Palackého 
06.10. Příprava územ. plánu města - jednání s projektantem 
06.10. Jednání k přípravě opravy ulice Plačkov 
11.10. a 15.10. Jednání s vedením MŠ Radost (Grohova ul.) - nové učebny 
12.10. Jednání o části Za Cukrovarem, Kontrolní den k rekonstrukce krytého 
bazénu - kontrolní dny každé úterý ve 13 hod. 
13.10. Setkání k projektovým záměrům - Zl. kraj, MAS Moštěnka, Sdružení cest. 
ruchu Kroměřížsko aj. 
14. a 19.10. Kontrolní den na rekonstrukci nádraží Holešov 
20.10. Kontrolní den - náhon Holešov (k ukončení stavby) 
22.10. Setkání s odborem soc. věcí - vedením pověřena Bc. Magdaléna 
Kolomazníková 
25.10. Setkání s VaKem a firmou - rekonstrukce kanalizace v Smet. sadech 
25.10. BESIP Otrokovice 
26. a 27.10. Jednání s MKS a architektem - rekonstrukce knihovny a kina (spojení 
do kina) 
26.10. Jednání s vedením Dopravního inspektorátu KM - Grohova ul. 
26.10. Jednání ke garážím u pálenice a k možnosti k výstavby v ul. Dukelská 
28. a 29.10. Setkání a jednání s velvyslankyní Indonéské republiky v ČR: ocenění 
I. Dvořákové za pomoc Indonésii + státní svátek, koncert, prohlídka města a regionu 
02. až 10.11. Schůzky s odbory, OV, příspěv. organizacemi - rozpočet města na r. 
2022 
05.11. Jednání s vedením CpS Holešov a spol. RAPOS - oprava CpS a její etapy 
05.11. Jednání Mikroregionu Holešov - rozpočet a projekty 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace 
21.09. Vyhodnocení soutěže Zlatý erb - www stránky měst a obcí - Holešov v kraji 
na 2. místě 



21.09. Vyhodnocení stavby roku 2020 - město čestné uznání za rekonstrukci nám. 
sv. Anny, oceněna rekonstrukce Pivovaru Holešov a výstavba rodin. domů v ul. Nad 
Sadovou 
22.09. Výstava o hnutí Falung Gong - vernisáž zámek 
24.09. Setkání s Dětským parlamentem - členové pro školní rok 
28.09. Den bez aut - Novosady (SVČ TyMy) 
24.- 26.09. Výstava ovoce a zeleniny - Zahrádkáři Dobrotice 
28.09. Svatováclavský koncert a mše sv. setkání zastupitelů mikroregionu 
29.09. Koncert festivalu Musica Holešov - Dan Bárta (kino) 
01.10. Jednání s SDH a JSDH a judisty a aikidem - provoz hasičského domu 
02.10 Oslava 100 let knihovny Holešov - koncert, prohlídky, program pro děti 
02.10. Všetulský jarmark - SVČ TyMy 
03.10. Všetulské hody a pouť - Všetuláci sobě 
04.10 Praha Hrad - cena Jože Plečnika 
04.-10.10. Týden knihoven - knihovna, zámek 
05.10. Jednání OV Dobrotice 
09.10 Burčákový pochod Količín - Rymice 
10.10. Zlatý oříšek - krajská soutěž dětí (zámek - SVČ) 
12.10. Výstava fotografa J. Štrajta - večerní setkání s návštěvníky 
13.10. Rada Charity Holešov 
15.10. Oslavy 110 let 2. Základní školy - prohlídka, slavnostní setkání 
15.10. Mobilní očkovací tým nemocnice KM v Holešově - kino 
15.10. Vinobraní Kub výsad. veteránů, koncert Musiky Holešov - A. Dvořák 
16.10. Drakiáda SDH Hol., mažoretky Hol. - příprav před ME v Chorvatsku (Lentilky 
21.10. mistryně Evropy) 
19.10. Přehlídka středních škol pro ZŠ a veřejnost - zámek 
22.10. Zámecká "5" a divadlo Chvalčov (kino) 
23.10. Řemeslnické trhy - náměstí (MKS) 
28.10. Státní svátek a položení a pietní aktu u sochy TGM a koncert Zlínské 
filharmonie 
30. a 31.10. Ukončení podzimní části fotbalových soutěží 
01.11. Zastupitelstvo Zlínského kraje 
04.11. Jednání se sdruž. Musica (rok 2022), koncert ZUŠ (zámek) 
05.11. Průvod broučků náměstí - zámek, večer bojovníků (zámek) 
07.11. sv. Hubert - slanost mysliveckých sdružení - nám., kostel 
08.11. Předání ocenění zástupcům OO oddělení Policie ČR k 30. výročí vzniku 
Policie ČR (město získalo k tomuto výročí Zlatou pamětní medaili Vyšší policejní 
školy a SPŠ MV Holešov za dobrou spolupráci) 
Pozvánky: 
11.11. Den veteránů válek a sv. Martin - mše sv., žehnání vín s programem - 
náměstí 
12.11. Divadelní představení - Domácí štěstí 
13. 11. Blues. podzimek - Flamengo (MKS + MUSICA) 
17.11. JAZZ-POPOVÝ koncert 
19.-21.11. Celostátní setkání - Vzájemná výměna zkušeností (TYMY a školy) 
19.11. Adventní tvoření - zahrádkáři Holešov 
21.11. Pražský komorní balet (musica Holešov) - zámek 
26.11. Czech Ensemle Barok a Mateo Flecha (Musica) - zámek 
24. a 25.11. Vánoce na Hané a Valašsku - SVČ TyMy 
25.11. Rozsvěcení vánočního stromu - SVČ TyMy 
27.11. Žehnání adventních věnců, adventní koncert Hol. komor. orchestru, 
rozsvěcení ván. stromu v Holešově a v Količíně 
27.11. Adventní trhy (náměstí) a zahájení výstavy betlémů (MKS) - arkády zámek 
27.11. Koncert A. Trněné a P. Možíše - zámek 
28. 11. Výstava betlémů - zámek 
04.12. Uvedení nového CD spol. TEXAS - zámek 



05.12. Vánoční koncert DASCHA - zámek 
07.12. Fihlarmonie Brno a K. Košárek (Musica) - zámek 
04.-06.11. Sv. Mikuláš - SVČ, farní kostel a SDH Hol. Mikulášská jízda 
14.12. Vánoční pohlazení - SVČ TyMY 
15.12. Česko zpívá koledy - náměstí 
18.12. Ván. koncert Big Bandu Hol. - kino 
20.12. Zastupitelstvo města 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
Významné dny: 
11.11. Den veteránů válek - pietní akt v 11 hod. u 1. ZŠ 

Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

Na jednání se dostavil Ing. Radek Doležel. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 82/5/ZM/2021 Komplexní pozemkové úpravy Martinice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
návrh nového uspořádání pozemků pro komplexní pozemkové úpravy v 
katastrálním území Martinice u Holešova, k. ú. Žopy, a části k. ú. Holešov dle 
předloženého návrhu vypracovaného společností GB-geodezie, spol. s r. o. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

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

Termín: 30.11.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města a poté vyzval přítomnou zástupkyní společnosti GB-
geodezie, spol. s r. o., Brno, Kateřinou Šoupalovou, aby členům zastupitelstva 
představila pomocí dataprojektoru návrh komplexní pozemkové úpravy obce 
Martinice. 

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

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

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

 

7. 83/5/ZM/2021 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání 
obecně závazné vyhlášky 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem 
Holešov a obcí Horní Lapač dle předloženého návrhu. 
 
 

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


II. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 2/2021, kterou se stanoví školský 
obvod základní školy zřízené městem Holešov a části školských obvodů základních 
škol zřízených městem Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit materiál k podpisu a zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky 
na úřední desce. 

Termín: 30.11.2021 

 
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: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

8. 84/5/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství na území města Holešova 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 30.11.2021 

 
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: Mgr. Pavel Potůček 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

9. 85/5/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství dle předloženého návrhu. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce. 

Termín: 30.11.2021 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. 
Ing. Radek Doležel podal protinávrh, aby byl změněn v předložené obecně závazné 
vyhlášce čl. 5, odst. 1 takto: sazba poplatku za komunální odpad činí 0 Kč. 
Negativně reagovala přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová, že v 
takovém případě by nemusela být předkládána ke schválení tato vyhláška, která 
výši tohoto poplatku řeší. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 7 pro, 11 proti, 
1 se zdržel. Protinávrh nebyl schválen. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se vypuštění 
úlevy 400 Kč poplatníkům, kteří vlastní nemovitou věc. Informaci poskytla 
přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová na základě konzultace s 
Ministerstvem vnitra. 
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: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 1 
Usnesení: Přijato 

 

10. 86/5/ZM/2021 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich 
funkce v roce 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních 
výborů za výkon jejich funkce v roce 2021 dle předloženého návrhu. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 13.12.2021 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová požádala, aby členové zastupitelstva města byli 
informováni o pololetním plánu jednání kontrolního a finančního výboru a 
zároveň, aby jim byl předložen před schvalováním odměn kompletní přehled jejich 
činnosti. Vyhovění žádosti přislíbil starosta města. 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 

 



11. 87/5/ZM/2021 Pověření člena zastupitelstva města k funkci obřadníka 
I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  

člena zastupitelstva města Oldřicha Rektoříka v souladu s ustanovením § 11a zák. 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění pro volební období 
2018- 2022 k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a k 
výkonu obřadníka u jiných slavnostních obřadů s právem užívat závěsný odznak s 
velkým státním znakem ČR. 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat úsek matriky o výsledku jednání zastupitelstva města k 
provedení aktualizace seznamu obřadníků.  

Termín: 22.11.2021 

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

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

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

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

 

12. 88/5/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 5/2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 12, 13 a 14/2021. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 30.11.2021 

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

Doporučující stanovisko Finančního výboru přednesla Ing. Jana Šťastná. 

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

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

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 



Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

13. 89/5/ZM/2021 Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 
3500/18, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 3500/18, zahrada, o výměře cca 26 m2, k. ú. 
Holešov, manželům Mgr. Evě Poiselové Ph.D. a Mgr. Danielu Poiselovi, bytem 
Holešov, za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 

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

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

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

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

 

14. 90/5/ZM/2021 Žádost Ing. Františka Fuita o prodej části městského pozemku, 
k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 4040, ovocný sad, o 
výměře cca 3 000 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu za kupní cenu 
150  Kč/m2. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 30.11.2021 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh zveřejnění záměru prodeje za kupní 
cenu 200 Kč/m2.  

Zdeněk Hlobil informoval o negativním stanovisku osadního výboru. 

Bc. Jaroslav Chmelař podal protinávrh zveřejnění záměru prodeje za kupní cenu 
100 Kč/m2. O tomto posledním protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 7 proti, 9 se 
zdrželo. Protinávrh nebyl schválen. 

 



Luděk Hradil podal protinávrh zveřejnění záměru prodeje za kupní cenu 150 Kč/m2. 
O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 12 pro, 1 proti, 7 se zdrželo. 
Protinávrh byl schválen. 

MVDr. Zbyněk Miklík se negativně vyjádřil o stavu ovocného sadu, o který by se měl 
starat Svaz zahrádkářů Holešov a Dobrotice. Tento návrh podpořil starosta města. 

Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala na stanovisko Komise výstavby. O 
stanovisku komise informoval její předseda Bc. Jaroslav Chmelař. 

Jakub Hřib podal protinávrh řešit žádost o prodej formou výpůjčky. 

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

 

15. 91/5/ZM/2021 Žádost Piska/Pospíšil o prodej pozemku parc. č. 768/1, k. ú. 
Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku parc. č. 768/1, zahrada, o výměře 
1 829 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu za kupní cenu 2.500 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 30.11.2021 
 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města a podpořil stanovisko Útvaru územního 
plánován, tj. řešení formou zastavovací studie. 

Mgr. Svatava Ságnerová se dotazovala, zda existují názory všech vlastníků všech 
nemovitostí. Reagoval starosta města a místostarosta města Ing. Karhan. Vyjádřila 
se také zpracovatelka materiálu Jitka Hanslíková. 

MVDr. Zbyněk Miklík podal protinávrh a zveřejnění záměru prodeje za minimální 
kupní cenu 2.500 Kč/m2. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto 14 pro, 5 proti, 
1 se zdržel. Protinávrh byl schválen. 

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

 



16. 92/5/ZM/2021 Žádost Michaely Cvekové o prodej části pozemku p. č. 1376/4, 
k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 
320 m2, k. ú. Žopy, Michaele Cvekové, bytem Holešov, za kupní cenu 1.200 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  Do kupní smlouvy bude 
zapracováno předkupní právo pro město Holešov za stejných podmínek. 

 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 

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

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

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

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

 

17. 93/5/ZM/2021 Žádost Petra Cveka o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. 
Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 
230 m2, k. ú. Žopy, Petru Cvekovi, bytem Holešov, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Do kupní smlouvy bude zapracováno předkupní právo 
pro město Holešov za stejných podmínek. 

 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala stanovisko Odboru investic. Stanovisko 
poskytl 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 



18. 94/5/ZM/2021 Žádost Petra Pochmana a Marka Orala o prodej části pozemku 
p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 
400 m2, k. ú. Žopy,  Marku Oralovi, bytem Holešov, za kupní cenu 1.150 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. Do kupní smlouvy bude zapracováno předkupní právo 
pro město Holešov za stejných podmínek. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.03.2022 

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

 

19. 95/5/ZM/2021 Žádost Radka Zapletala o směnu částí pozemků, k. ú. Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. zveřejnění záměru směny pozemků nebo jejich částí a to tak, že z vlastnictví 
města Holešova přejde do vlastnictví Radka Zapletala část pozemku p. č. 
762/1, orná půda, o výměře cca 1 339 m2, k. ú. Všetuly, a z vlastnictví Radka 
Zapletala přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 912/1, ostatní 
plocha, o výměře 1 339 m2, k. ú. Holešov, a dále z vlastnictví Radka Zapletala 
přejde do vlastnictví města Holešova komunikace nacházející se na pozemku 
p. č. 912/1 a p. č. 1002 včetně veřejného osvětlení nacházejících se na těchto 
pozemcích. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků nebo jejich částí a to tak, že z vlastnictví 
města Holešova přejde do vlastnictví Radka Zapletala část 
pozemku p.  č. 905/1, orná půda, o výměře cca 1 339 m2, k. ú. Všetuly, a z 
vlastnictví Radka Zapletala přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 
912/1, ostatní plocha, o výměře 1 339 m2, k. ú. Holešov, a dále z vlastnictví 
Radka Zapletala přejde do vlastnictví města Holešova komunikace nacházející 
se na pozemku p. č. 912/1 a p. č. 1002 včetně veřejného osvětlení nacházejících 
se na těchto pozemcích. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.11.2021 
 



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

 

20. 96/5/ZM/2021 Žádost Aleše Zapletala o prodej městského pozemku, k. ú. 
Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3198, orná půda, o výměře 
36 838 m2, k. ú. Holešov. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 30.11.2021 

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

 

21. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, proč není realizován dohodnutý výkup pozemku 
pod budoucí kruhovou křižovatkou ve Všetulích směrem na Zahnašovice. 
Odpověděl starosta města s tím, že město nemá záruku realizace výstavby této 
křižovatky. Přislíbil prověření možnosti sepsání memoranda se Zlínským krajem. 
Zdeněk Hlobil požadoval v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou o stanovení 
obecného systému odpadového hospodářství informaci týkající se návrhu 
Osadního výboru Dobrotice na přemístění kontejneru na tříděný odpad v této místní 
části. Odpověděla přítomná vedoucí Odboru ŽP Ing. Hana Vedrová s tím, že s 
realizací se počítá v příštím roce.  
Závěrem starosta města informoval členy zastupitelstva, že obdrží pozvánku na 
pracovní setkání, které se uskuteční 29.11.2021 od 16:00 h s tím, že ve 14:30 h 
proběhne prohlídka městské knihovny a v 15:00 h prohlídka Kina Svět za 
přítomnosti architekta v souvislosti s jejich plánovanou rekonstrukcí. Zároveň je 
informoval o možnosti prohlídky probíhající rekonstrukce krytého bazénu v úterý 
16.11.2021 od 14:30 h. 

  

   
 



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

Vystoupila občanka Luďka Vykoukalové jako žadatelka o prodej části městského 
pozemku p. č. 1857/1 v k. ú. Holešov. Reagoval starosta města a místostarosta Ing. 
Pavel Karhan s tím, že její žádost byla na doporučení rady města stažena z 
programu jednání a bude připravena k projednání na příští zasedání zastupitelstva 
města. 

   
 

23. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

Předseda návrhové komise Bc. Jaroslav Chmelař přednesl souhrn přijatých 
usnesení. Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky. 

24. Závěr - různé 

V 18:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

   
 

 

V Holešově 11.11.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Zdeněk Hlobil v. r.                                                Mgr. Jan Koláček v. r. 
ověřovatel       ověřovatel      
 

 

 


