
Z Á P I S  

z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 19.09.2022 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov 

 
Pří tomni:  Ing.  Frant išek Fui t  

Vladan Daněk,  zastupi te l  
Ing.  Radek Doležel ,  zastupite l  
Zdeněk Hlobi l ,  zastupi te l  
Gabr ie la Holčáková, zastupite 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 ,  zastupite l  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Ing.  Pavel  Karhan,  místostarost a 
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, zastupite l  
Oldř ich Rektořík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Svatava Ságnerová, zastupi te lka  
Mgr.  Rudol f  Sei fer t ,  s tarosta měst a 
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 í tomni:  <dle prezenční l is t iny>  

Předsedaj íc í :  Mgr.  Rudol f  Sei fer t ,  s tarosta města  

Ověřovate lé:  Gabr ie la Holčáková, zastupite lka  
Bc.  Jaros lav Chmelař ,  zastupite l  

Návrhová 
komise:  

Luděk Hradi l ,  zastupi te l  
Mgr.  Svatava Ságnerová, zastupi te lka  
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 22 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Jakub Hřib byl 
omluven 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, který navrhl doplnit oproti pozvánce o bod č. 
20 a vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na případné další doplnění 
nebo změnu programu. Žádné jiné návrhy podány nebyly, proto vyzval členy 
zastupitelstva města o programu 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova 
hlasovat. 

Schválený program 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: Ing. František Fuit 

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

6. 
Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce 
v roce 2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Odměny členům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Dotační smlouva - bazén - dodatek č. 1 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Smlouva o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci hasičské zbrojnice" 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Změna rozpočtu - RO 4/2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Přerušená zpráva ZM ze dne 20.06.2022 - zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků, k. ú. Všetuly ul. Dukelská 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

12. 
Zrušení usnesení - Zveřejnění záměru prodeje pozemků - pro výstavbu 
garáží - k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

13. 
Revokace usnesení ZM ze dne 20.06.2022 - Prodej částí městských 
pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

14. 
Poskytnutí daru - Orel jednota Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

15. 
Úplatné nabytí id. 1/24 pozemku p. č. 3429, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 



16. 
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3294/2, k. ú. 
Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

17. 
Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby - "Silnice II/432, 
II/438: Holešov - Všetuly, okružní křižovatka" 
Předkládá: Milan Roubalík 

18. 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Holešova 
Předkládá: Milan Roubalík 

19. 
Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádná finanční dotace 
Předkládá: Milan Roubalík 

20. 
Dluhová poradna - zřízení a podpora služby 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

22. 

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

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

24. 
Závěr - různé 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

  

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byli: Bc. Jaroslav Chmelař a 
Gabriela Holčáková. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Luděk Hradil, 
Petr Šidlík a Mgr. Svatava Ságnerová. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o 
složení návrhové komise hlasovat. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 



4. Připomínky k zápisu z 3. 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 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
20.06.2022, obdrželi členové zastupitelstva města elektronickou formou. Členové 
zastupitelstva města neměli k němu žádné připomínky a plnění jeho usnesení vzali 
na vědomí. 

 

Předkladatel: Ing. František Fuit 

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

 

5. Zpráva o činnosti orgánů města 

Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města 
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání, tj. 
od 20.06.2022: 
Město - "pravidelné i aktuální" 

• schůze rady města v řádných termínech, 25.08. mimořádná schůze rady 
města 

• pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů MěÚ: 
investice, projekty, rozpočet, údržba a úklid města, život. prostředí, majetek 
a pozemky (katastr. úřad) aj.; s městskou policií, s Policií ČR: parkování, 
bezpečnost; s projektanty; s vedením TH (byty a bazén) a TS (úklid, 
kluziště), sociální situace, uprchlíci z Ukrajiny, bezdomovci příprava letních 
brigád (01.07. až 26.08.) atd. 

• jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise, 
školských rad atd. 

• zajišťování obřadů - svatby, vítání občánků a účast na smutečních obřadech 
• realizace investic + kontrolní dny + výběrová řízení: rekonstrukce 

Sportcentra, oprava CpS, parkoviště v ul. Grohova / Očadlíkova, parkoviště 
před Sportcentrem, parkoviště U Letiště, rekonstrukce ul. Plačkov, 
rekonstrukce SVČ TyMy, rekonstrukce MŠ Havlíčkova a MŠ Masarykova, 3. 
ZŠ - vzduchotechnika, dětská hřiště a údržba hřišť atd. 

• koordinace správy majetku města - zeleň a projekty zeleně, zámecká 
zahrada, parky, údržba města, veř. prostranství, ořezy stromů aj. 

• pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS: koordinace akcí, 
městská TV a další infokanály města, propagace, komunikace s médii, 
výstavy, cest. ruch., provoz mateřských škol aj. Realizace nadregionálních 
akcí - Bikemaraton Drásal, Holešovská Regata, židovský festival, Letní škola 
barok. hudby, festival Musica, Dožínky mikroregionu, pietní setkání k roku 
1805 atd. 

• příprava komunálních a senátních voleb 
• komunikace s občany a firmami - investice, komunikace, bydlení a byty, 

ubytovávání ukrajinských uprchlíků, umisťování dětí z Ukrajiny do škol, 
hledání zaměstnání pro uprchlíky atd. 

• jednání s Policií ČR a VPŠ a SPŠ MV - registrační centrum pro uprchlíky 

 

  



Důležitá jednání města a události města 
24.06. - setkání s paní Evou Fuksovou - ukončení prac. poměru MC Srdíčko 
28.06. - Bezpečnostní rada města 
01.07. - jednání Ing. Klenovským (Žid. obec Brno) - oprava synagogy 
01.07. - zahájení letních studentských brigád 
26.07. - návštěva velvyslankyně Státu Izrael Anny Azari 
27.07. - jednání s dluhovou službou Samaritán - služba v Holešově 
27.07. - jednání s paní Javoříkovou - lesní školka Žopy 
28.07. - jednání s iniciativou INEX - brigády k festivalu 
03.08. - jednání se Sokolem Hol. (Ukrajinci) a agenturou Velryba 
04.08. - jednání se spol. Satturn a TH - fotovoltaika pro město 
09.08. - jednání s vedením ŘSZK - křižovatky Všetuly a ul. Přerovská 
10.08. - jednání s vedením Úřadu pro zastup. státu ve věcech majetkových - 
vyhořelý dům v ul. Havlíčkova 
18.08. - schůzka D49 (objízdná trasa) 
26.08. - vyhodnocení Regaty, bytové domy Nad Sadovou 
30.08. - školení členů volebních komisí 
31.08. - setkání s investorem lokality "Nad Sadovou" (smlouva s městem) 
01.09. - setkání s vedením kraj. Ředitelství Pol. ČR - migranti 
02.09. - jednání s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavření tzv. Šindelnice 
05.09. - náměstek ředitele Policie ČR ZK - plk . Bohdan Varyš - řešení zřízení a 
zahájení provozu registračního centra pro syrské válečné uprchlíky v areálu VPŠ a 
SPŠ MV v Holešově 
07.09. - návštěva policejní školy MV a prohlídka migračního centra i s novináři 
13.09. - kolaudace opravy Sport centra 
15.09. - oprava Varhan v zámku a setkání s dětským parlamentem 
15.09. - slavnostní otevření Sportcentra na ul. Tovární po rekonstrukci 
  
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace 
21.06. - vyhodnocení iniciativy Paměť národa (Post Bellum) 
22.06. - Olympijský běh, setkání s obyvateli na Novosadech 
22. a 24.06. - absolventské koncerty žáků ZUŠ 
24.06. - sportovní soutěže pro žáky II. st. ZŠ - KVV 
25.06. - Bikemaraton Drásal (23. ročník) 
25.-26.06. - hodové slavnosti Tučapy a Dobrotice 
27.06. - Zastupitelstvo Zlínského kraje 
28.06. - koncert žáků ZUŠ a Mistrovství ČR F3K - LMK Čmelák 
29.06. - ukončení deváťáci - základní školy, předání dárečků 
28.06. - přebrání pozůstalosti po p. Jiřím Richtrovi pro muzeum 
30.06. - vernisáž výstavy Letní iluze 
01.07. - jednání Ing. Klenovským (Žid. obec Brno) - oprava synagogy 
09.07. - setkání s obyvateli s kulturním programem OV Žopy 
12.07. - vyhodnocení Bikemaratonu Drásal s pořadateli 
23.07. - farní den 
26.07. - návštěva velvyslankyně Státu Izrael Anny Azari 
26.-30.07. - Festival židovské kultury 
30.07. - HolešovMAN, zahájení výstavy mečíků 
30.07. - zahájení fotbalových soutěží SFK Holešov 
03.-07.08. – Healing Festival – zámecká obora 
05. až 13.08 - Letní škola barokní hudby 
13. a 14.08. - Čmelák model show 
20. a 21. 08 - Dožínky v Turčianských Teplicích   
27.08. - setkání automobilových veteránů a Loučení s prázdninami  
28.08. - Dožínky mikroregionu 



03. a 04.09. - Hody v Količíně 
09.09. - Zámecká "5" - běhy pro děti i dospělé 
10.09. - Holešovská padesátka "Rusavskými kotáry." 
10.08. - návštěva města Pszczyna + mladí fotbalisté 
11.09. - pietní setkání k připomínce zemřelých v Holešově z bitvy z r. 1805 
14.09. - zahradní slavnost v CpS 
17.09. - gulášfesty Rymice a Žopy, blešák na zámku (18.09.) aj. 
  
Pozvánky: 
21.09. - zahájení výstavy českých "korunovačních klenotů" - zámek 
22.09. - přednáška Vlast. kroužku o hol. hradbách - knihovna 
25.09. - prohlídka města (vycházka) - o hradbách - město 
23. a 24.09. - komunální a senátní volby - Holešovsko 
27.09. - jazzový koncert v Drive Clubu 
28.09. - Den české státnosti sv. Václav a koncert HKO a mše sv. 
30.09. až 02.10. - výstava ovoce a zeleniny - zahrádkáři 
30.09. a 01.10. - druhé kolo senátních voleb (?) 
01.10. - trhy v SVČ ke Dnům Všetul 
02.10. - Všetulská pouť a hody - zvonice a park a SVČ Všetuly 
08.10. - Den Sokolstva a farmářské trhy na náměstí 
15.10. - Zlatý oříšek - zámek (SVČ) 
17.10. - (asi) ustavující jednání Zastupitelstva města Holešova 
Další pozvánky na akce: www.holesov.cz a www.holesov.info 
 
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů 
města mezi jednotlivými zastupitelstvy. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

6. 64/4/ZM/2022 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za 
výkon jejich funkce v roce 2022 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich 
funkce v roce 2022, končící komunálními volbami, které se uskuteční 23. a 
24.09.2022, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat o výši schválených odměn mzdovou účetní. 

Termín: 26.09.2022 
 
2. Evě Kománkové 

2.1. vyplatit schválené odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 10.10.2022 

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

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


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

 

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

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

 

7. 65/4/ZM/2022 Odměny členům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 
2022 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2022 dle 
předloženého návrhu.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat o výši schválených odměn mzdovou účetní. 

Termín: 26.09.2022 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Evě Kománkové 

1.1. vyplatit schválené odměny v řádném výplatním termínu. 

Termín: 10.10.2022 

 
Před projednáváním zprávy splnil Luděk Hradil ohlašovací povinnost, že se v tomto 
bodu jednání dostává do střetu zájmu. 
 
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: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

8. 66/4/ZM/2022 Dotační smlouva - bazén - dodatek č. 1 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, 
spol.  s r. o., o dotaci na krytí provozní ztráty, vzniklé při provozu krytého bazénu 
v roce 2022, v předloženém znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 23.09.2022 



Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města na krytí provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu 
v roce 2022.  

Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informace týkající se energetického 
vyjádření spotřeby el. zařízení krytého bazénu. Vyjádřil se starosta města, Ing. Pavel 
Karhan a Luděk Hradil s tím, že tento tarif nelze stanovit, jelikož není možné nyní 
určit objem odběru elektřiny zařízení a přístrojů, která budou v provozu. Bude trvat 
rok, než může být průměrná spotřeba vyhodnocena. 

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: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

9. 67/4/ZM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci hasičské 
zbrojnice" 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí investiční dotace od Zlínského kraje na Rekonstrukci hasičské 
zbrojnice ve výši 500.000 Kč (současně však maximálně 19,25 % celkových 
způsobilých výdajů projektu) a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 14.10.2022 

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

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

 

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

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

 

10. 68/4/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 4/2022 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 9, 10, 11, 12, a 
13/2022. 
 
 



III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 05.10.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Přítomný vedoucí Odboru finančního Ing. Dušan Leško 
podrobně změnou rozpočtu přítomné provedl. 

Mgr. Helena Jandová požadovala doplňující informace týkající se položky v rámci 
přesunu, a to na vybudování zálivu - řešení křižovatky ul. Nerudova a Palackého a 
negativně se vyjádřila k vysoké částce na výsadbu zeleně a vybudování lavičky 
u Šachovy synagogy. Vyjádřil se starosta města, místostarostové města Ing. Pavel 
Karhan a Milan Roubalík. Závěrem Mgr. Jandová podala protinávrh hlasovat o této 
položce, tedy částce 300 tis. Kč na vybudování zálivu, zvlášť. O tomto protinávrhu 
bylo hlasováno takto: 5 pro, 13 proti, 4 se zdrželi. Protinávrh nebyl schválen. 
Ing. Martin Koplík požadoval doplňující informace týkající se vybudování zálivu na 
ul. Nerudova. Vyjádřil názor, že prezentování naplánovaných projektů je 
nedostatečné a podpořil negativní stanovisko k vysoké částce na výsadbu zeleně, 
která bude v budoucnu vyžadovat finanční výdaje na údržbu. Kladně zhodnotil 
provedenou rekonstrukci Sportcentra a finanční navýšení považuje za adekvátní. K 
realizaci zálivu se vyjádřil starosta města a vedoucí Odboru finančního Ing. 
Stanislav Julíček.  
Mgr. Jan Koláček upozornil na závažnost a složitost situace na chodníku pro chodce 
v souvislosti s vybudováním zálivu v této ulici. 
Bc. Jaroslav Chmelař podpořil tento názor a zároveň podal návrh zaměřit se na 
celkovou rekonstrukci této ulice, která je v majetku Zlínského kraje.  
Ing. Radek Doležel hovořil o návrhu úpravy chodníku v minulosti s tím, že by tak 
byla možnost vybudovat na druhé straně plnohodnotný záliv. Reagoval starosta 
města. 
Ing. Jana Šťastná vyjádřila kladné stanovisko Finančního výboru ke změně rozpočtu 
a závěrem poděkovala členům výboru za jejich činnost a zástupcům města za 
spolupráci. 
Mgr. Jana Slovenčíková svým vystoupením obhájila připomínkované umístění 
lavičky u synagogy. 
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: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

11. 69/4/ZM/2022 Přerušená zpráva ZM ze dne 20.06.2022 - zveřejnění záměru 
prodeje částí městských pozemků, k. ú. Všetuly, ul. Dukelská 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 2/12, ostatní plocha, o 
výměře cca 36 m2, p. č. 2/13, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, p. č. 363/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 163 m2 a p. č. 365/10, ostatní plocha, o výměře cca 214 m2, 
vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.09.2022 

 
Na jednání se dostavil Jakub Hřib. 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města, které zároveň podpořil. 
Ing. Martin Koplík vyjádřil názor, že výstavba rodinných domů a bytů ve městě je 
stále nedostačující a položil otázku, kde vlastně by bylo vhodné bytové domy stavět. 
Reagoval místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že se ve volebním období 
vybudovalo hodně bytů a ze strany města k investorům byla vstřícnost, ale zároveň 
vyjádřil negativní stanovisko k tomuto investičnímu záměru. Tento názor podpořil 
starosta města. 
Ing. Radek Doležel vyjádřil souhlas, že se vybudovalo hodně, ale požadavky na 
bydlení jsou stále nenaplněné a je potřeba se touto otázkou zabývat do budoucna. 
Tento názor podpořil Mgr. Jan Koláček a Luděk Hradil. 
Roman Hyánek vyjádřil názor na možnost přistavění několika bytových jednotek v 
lokalitě sídliště Novosady. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila na nedoporučující stanoviska odborů a 
komisí. 
Závěrem vystoupil Jiří Janalík, správce domu na ul. Dukelská, který byl zástupcem 
petice proti vybudování bytového domu, a hovořil o negativní komunikaci investora 
s nájemci bytů v této lokalitě a závěrem vyjádřil konečné negativní stanovisko 
občanů v této lokalitě. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. Zároveň využil přestávky k vyhotovení společné fotografie členů 
zastupitelstva města ve volebním období 2018-2022 a předání Pamětních listů. 

 

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

Hlasování 
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 7 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

12. 70/4/ZM/2022 Zrušení usnesení - Zveřejnění záměru prodeje pozemků - pro 
výstavbu garáží - k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  

1. zrušení usnesení č. 62/2/ZM/2019 ze dne 17.04.2019 týkající se směny 
pozemků p. č. 2727/44, p. č. 3551/3, k. ú. Holešov z vlastnictví 
společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., a pozemků p. č. 
2790/98, p. č. 2790/99, p. č. 2790/100, p. č. 2790/101, p. č. 2790/102, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví města Holešova z důvodu převodu společnosti na 
jiného vlastníka a zatížení pozemků společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, 
lahůdky, s. r. o., exekucí a 

  
2. zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, p. č. 2790/98, ostatní 

plocha, o výměře 21 m2, p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 
2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 2790/101, ostatní plocha, o 
výměře 20 m2, p. č. 2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, vše k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 

 



II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.09.2022 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace. Poskytl je 
místostarosta Ing. Pavel Karhan. 

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

 

13. 71/4/ZM/2022 Revokace usnesení ZM ze dne 20.06.2022 - Prodej částí 
městských pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 54/3/ZM/2022/ ze dne 20.06.2022 týkající se 
prodeje částí městských pozemků p. č. 1662/3, zahrada, p. č. 1386/1, ostatní 
plocha, a p. č. 1390/3, zahrada, o celkové výměře cca 1 575 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, za kupní cenu 2.500 Kč/m2 + 
náklady s převodem spojené a 

2. prodej částí městských pozemků p. č. 1362/3, zahrada, p. č. 1386/1, ostatní 
plocha, a p. č. 1390/3, zahrada, o celkové výměře cca 1 575 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, za kupní cenu 2.500 Kč/m2 + 
náklady s převodem spojené. 
  

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.12.2022 

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

 



14. 72/4/ZM/2022 Poskytnutí daru - Orel jednota Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí daru jednotě Orel Holešov na rekonstrukci víceúčelového 
hřiště s umělým chlazením až do výše 3 mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu. 
  

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

1.1.   zapojit finanční prostředky do rozpočtu města roku 2023.  
 

Termín: 30.12.2022 
 
2. Ing. Simoně Stuchlíkové 

2.1.   předložit darovací smlouvu k podpisu.  
 

Termín: 31.10.2022 

 
Před projednáváním zprávy splnil Ing. Pavel Karhan ohlašovací povinnost, že se 
v tomto bodu jednání dostává do střetu zájmu. Přednesl úvodní slovo s tím, že 
informoval o doporučujícím stanovisku rady města a osobně požádal o schválení a 
podporu tohoto projektu. 
Ing. Radek Doležel tento návrh podpořil a zároveň požadoval doplňující informace 
v souvislosti se zabezpečením celého projektu. Informace poskytl Ing. Pavel 
Karhan. 
Luděk Hradil upozornil na prověření relevantnosti výsledku výběrového řízení. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila lítost, že se nevybudovalo kluziště v 
Americkém parku a také názor, že by možná mělo o poskytnutí daru rozhodnout 
budoucí zastupitelstvo. Zároveň se dotazovala, zda bude požadovaná částka 
profinancována ihned, nebo do jakého data, a požadovala vyjádření, v 
jakém rozsahu by město přispívalo v budoucnu na celoroční provoz a údržbu tohoto 
hřiště. Závěrem vyjádřila obavy, zda bude hřiště sloužit především občanům města. 
Reagoval starosta města s tím, že se jedná o závazek pro budoucí členy 
zastupitelstva. Zároveň vyjádřil podporu a názor, že bude třeba, aby město 
provozování kluziště dotovalo a závěrem tomuto projektu vyjádřil podporu. Další 
požadované informace poskytl Ing. Pavel Karhan, který přislíbil prověřit možnost 
získání dotace na projekt z dotačních programů nebo subjektů. 
Mgr. Jana Slovenčíková návrh usnesení podpořila. 
Mgr. Svatava Ságnerová informovala o dalších možnostech získání finančních 
dotací a požadovala vyjádření k výši spoluúčasti jednoty Orel. Závěrem poskytla 
informace o novince, tzv. nesmrtelném plastovém kluzišti. Na to negativně reagoval 
starosta města a požadované informace poskytl místostarosta Ing. Pavel Karhan s 
tím, že dotaci na provoz bude potřebovat pouze hřiště v zimním období. 
Mgr. Helena Jandová vyjádřila negativní stanovisko v souvislosti s tím, že se jedná 
o další zátěž pro město v nejisté situaci vzhledem k finanční nákladovosti. 
Ing. Radek Doležel se vyjádřil pro využití získané finanční dotace 10 mil. Kč ze 
státního rozpočtu a zrealizování vybudování tohoto hřiště co nejdříve, jelikož jeho 
realizaci město neustále odkládá a náklady na jeho vybudování se do budoucna 
budou zvyšovat. Tento názor podpořil starosta města a Jakub Hřib. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila, že je třeba o této problematice diskutovat 
a uvědomit si, že jde o výdaj do budoucnosti. 



Ing. Martin Koplík vyjádřil názor, že informace, které byly k tomuto projektu 
poskytnuty, byly nedostačující a požadoval další doplňující informace. Poskytl 
je Ing. Pavel Karhan. 
Luděk Hradil vyjádřil kladné stanovisko s tím, že je třeba podporovat bruslaře, tak 
jako plavce a fotbalisty z řad občanů města. 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

 

Předkladatel: Ing. Pavel Karhan 
Zpracovatel: Mgr. Lenka Doleželová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

15. 73/4/ZM/2022 Úplatné nabytí id. 1/24 pozemku p. č. 3429, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
úplatné nabytí podílu pozemku p. č. 3429, orná půda, o velikosti podílu 1/24 z 
celkové výměry 7 987 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti VIAGEM, IČO 
04817320, do vlastnictví města za kupní cenu 60 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.09.2022 

 
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 

 

16. 74/4/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
3294/2, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3294/2, orná půda, o 
výměře cca 30 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva. 

Termín: 30.09.2022 

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

 

17. 75/4/ZM/2022 Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby - 
"Silnice II/432, II/438: Holešov - Všetuly, okružní křižovatka" 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody s příspěvkovou organizací Ředitelství silnice Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín o společném 
postupu přípravy a realizaci stavby "Silnice II/432, II/438: Holešov - Všetuly, 
okružní křižovatka" dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Aleši Trněnému 

1.1. předložit dohodu k podpisu. 

Termín: 17.10.2022 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík 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: Milan Roubalík 
Zpracovatel: Ing. Simona Stuchlíková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

18. 76/4/ZM/2022 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města 
Holešova 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Holešova" 
pro období 2022-2031, dle předložených návrhů.  
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Radce Stratilové 

1.1. předložit plán k podpisu. 

Termín: 23.09.2022 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík 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: Milan Roubalík 
Zpracovatel: Radka Stratilová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

19. 77/4/ZM/2022 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a 
sociálních věcí - mimořádná 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 2022 (tzv. 
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-301/2022/ŠK/CH) Tělovýchovné jednotě 
Holešov, z. s., dle předloženého a upraveného 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: 21.10.2022 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o 
doporučujícím stanovisku rady města poskytnout mimořádnou finanční dotaci ve 
výši 60 tis. Kč. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila protinávrh schválit poskytnutí dotace ve výši 
65 tis. Kč, jak Tělovýchovná jednota Holešov požaduje. Reagoval starosta města. 
O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 13 pro, 4 proti, 6 se zdrželo. Protinávrh 
byl schválen. 

Ing. Radek Doležel vyjádřil pochybnosti k této žádosti o poskytnutí mimořádné 
finanční dotace z důvodu jejího nedostatečného zdůvodnění. Reagoval starosta 
města. 

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

 

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

Hlasování 
Pro: 13 Proti: 4 Zdrželo se: 6 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

20. 78/4/ZM/2022 Dluhová poradna - zřízení a podpora služby 
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
podporovat sociální službu Dluhové poradenství Samaritán, která je v souladu s 
Komunitním plánem města Holešova pro období 2022-2024. 
  

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města, které zároveň podpořil.  
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace. Poskytl je starosta 
města a přítomná vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Magdaléna 
Kolomazníková. 



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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Bc. Magdaléna 
Kolomazníková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

21. Diskuse členů zastupitelstva města 

Ing. Radek Doležel podal podnět na opravu dalších poškozených sloupků 
plotu kolem zámecké zahrady. Požadoval vydat plnění programového prohlášení 
rady města. Kladně zhodnotil dotažení problematiky provozu autobusového nádraží 
a revitalizaci zámecké zahrady. Závěrem hovořil o předvolebních útocích na 
facebookových „fejkových“ profilech. Reagoval starosta města. 

Mgr. Jana Slovenčíková tlumočila za Městské kulturní středisko pozvání na výstavy, 
které se uskuteční v prostorách zámku. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila poděkování za spolupráci všem členům 
zastupitelstva a rady města v uplynulém volebním období a kladně jeho 
práci zhodnotila. 

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 

Občané města možnosti diskuse nevyužili. 

23. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

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

24. Závěr - různé 

Ve 20:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast a členům zastupitelstva města a 
pracovníkům městského úřadu za spolupráci v končícím volebním období. 

 
V Holešově 29.04.2022 
 
  
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Bc. Jaroslav Chmelař v. r.                                    Gabriela Holčáková v. r. 
ověřovatel       ověřovatelka     


