
Z Á P I S  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, 

které se konalo 20.06.2022 

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  
Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Ing .  Pavel  Karhan,  místostarosta  
Mgr.  Jan Koláček ,  zastupi te l  
Ing .  Mar t in  Kopl ík ,  zastupi te l  
Mgr.  J i ř í  Mikulenka, zastupi te l  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Milan Roubal ík ,  místostarosta  
Mgr.  Svatava Ságnerová,  zastupi te lka  
Mgr.  Rudolf  Seifer t ,  s tarosta města  
Mgr.  Jana Slovenčíková,  zastupi te lka  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  
Ing .  Jana Šťastná, zastupi te lka  

Omluveni :  Vladan Daněk,  zastupi te l  
MVDr.  Zbyněk Mik l ík ,  zastupi te l  
Bc.  Jakub Šneidr,  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:  

Mgr.  Helena Jandová,  zastupi te lka  
Oldř ich Rektoř ík ,  zastupi te l  
Petr  Šid l ík ,  zastupi te l  

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 19 členů a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Omluveni byli 
MVDr. Zbyněk Miklík, Vladan Daněk a Bc. Jakub Šneidr. Ze začátku jednání se 
omluvila Mgr. Svatava Ságnerová. 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 body 
č. 28-30. Původní bod č. 33 týkající se udělení smluvní pokuty na zpracování lesních 
hospodářských osnov navrhl stáhnout z programu na základě výsledku jednání 
rady města 20.06.2022 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 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: Mgr. Rudolf Seifert 

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

6. 
Žádost o schválení dodatku ke zřizovací listině p. o. Centrum pro seniory 
Holešov 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

7. 
Odpis pohledávek - Stavmont, Petr Uruba 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

8. 
Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

9. 
Změna rozpočtu - RO 3/2022 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

10. 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

11. 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 ve znění OZV č. 3/2020 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

12. 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholu na 
některých veřejných prostranstvích 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

13. 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

14. 
Zajištění vlastních zdrojů na "Rekonstrukci požární zbrojnice v Holešově" 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 



15. 
Pojmenování nových ulic 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

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

17. 
Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Všetuly 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

18. 
Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Dobrotice 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

19. 
Bezúplatný převod pozemku p. č. 1802/7, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

20. 
Prodej části městského pozemku p. č. 120/19, k. ú. Přílepy u Holešova 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

21. 
Prodej částí městských pozemků, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

22. 
Úplatné nabytí pozemku st. 32/2 včetně stavby čp. 36, k. ú. Količín 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

23. 
Převod pozemků a budovy čp. 731 Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

24. 
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 462/1, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

25. 
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí k 
výstavbě rodinných domů 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

26. 
Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádné finanční dotace 
Předkládá: Milan Roubalík 

27. 
Schválení nového "Plánu rozvoje sportu ve městě Holešově" 
Předkládá: Milan Roubalík 

28. 
Stanovení počtu členů zastupitelstva 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

29. 
Informace o žádosti SBD Holešov o převod spoluvl. podílu na byt. domech 
čp. 1615,1616 a o převod pozemku pod nimi, k. ú. Holešov 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

30. 
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. Všetuly ul. 
Dukelská 
Předkládá: Ing. Pavel Karhan 

31. 
Diskuse členů zastupitelstva města 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

32. 

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 

33. 
Přednesení souhrnu přijatých usnesení 
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert 

34. 
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: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

3. Volba návrhové komise 

Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Mgr. Helena 
Jandová, Oldřich Rektořík a Petr Šidlík. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o 
složení návrhové komise hlasovat. 
 
Následně vyzval přítomného investora Ing. Ondřeje Hráčka, jednatele společnosti 
BD Hanácká, s. r. o., Holešov, Dukelská 445, aby přítomným prezentoval pomocí 
dataprojektoru záměr novostavby bytového domu na ul. Dukelská. 

 

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 

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

 

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

Na jednání se dostavil Ing. Radek Doležel. 
Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že 
zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného 
25.04.2022, 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: 20 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, tedy 
od 25.04.2022 do 20.06.2022. 
Město - "pravidelné i aktuální" 

 schůze rady města v řádných termínech 
 pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů MěÚ: 

investice, projekty, rozpočet, údržba a úklid města, život. prostředí, majetek 



a pozemky (katsr. 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 Sport 

centra, oprava p CpS, parkoviště v ul. Grohova / Očadlíkova, parkoviště před 
Sport centrem, rekonstrukce ul. Plačkov, rekonstrukce SVČ TyMy, 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 a 
příprava Dnů města, Stavby roku atd., městská TV a další infokanály města, 
propagace, komunikace s médii, výstavy, cest. ruch. Akce milion, provoz 
mateřských škol aj. Příprava nadregionálních akcí - Bikemaraton Drásal, 
Holešovská regata, Festival židovské kultury, Letní škola barok. hudby a 
Festival Musica 

 komunikace s občany a firmami - investice, komunikace, bydlení a byty, 
ubytovávání ukrajinských uprchlíků a zajištění zázemí, umisťování dětí 
z Ukrajiny do škol města a obcí, hledání zaměstnání pro uprchlíky atd. 

Důležitá jednání města a události 
27.04. - setkání s ubytovacími Ukrajinci + soc. odbor a TH (byty) 
27.04. - předání staveniště SUS (parkoviště ul. Tovární) 
03. a 26.05. - petiční výbor proti výstavbě byt. domu ul. Dukelská 
04.05. - výběrové řízení na MC Srdíčko 
10.05. - setkání s vedením SUS Kroměříž - Kotojedy 
11.05. - veřejné projednání návrhu změny územního plánu města 
12.05. - setkání starostů s vedením Kl. kraje - Luhačovice 
18.05. - jednání s MŠ a 3. ZŠ - prázdnin. provoz a přípravná třída 
19.05. - VAK Kroměříž - valná hromada 
24.05. - Mikroregion Rožnov p. R. 
26.05. - petiční výbor výstavba bytového domu + investor 
30.05. - jednání o projektu IROP - obnova kina a knihovny 
02.06. - kontrola KOVED na autobus. Nádraží 
15.06. - jednání s TH - pronájem kuchyně v DPS 
15.06. - komise pam. péče a kultury - pojmenování ulic 
16.06. - vyhodnocení Stavby roku Zl. kraje za r. 2021 (zámek) 
05. až 15.05. Dny města Holešova 
05.05. - vernisáž výstav - dětí 1. ZŠ a ZUŠ a otevření expozice Hol. muzea 
05. a 06.05. - připomínka osvobození města - Všetuly, Holešov a Količín 
07.-14.05. - odpolední kulturní program k jednotlivým stoletím města 
08.05. - Sportovní den, závěr sezony házenkářů 
12.05. - setkání s architekty a předání podpory z Akce milion 
13.05. - Den s odpady a Den otevřených dveří TS (i 13.05.) a Mírový běh 
13.-14.05. - Dny města a setkání se zástupci partnerských měst 
14.05. - pouť na sv. Hostýn (Orel), 1. liga vzpírání (VPŠ a SPŠ MV) 
15.05. - mše sv. za město a opera Prodaná nevěsta v zámecké zahradě 
16.05. - setkání s velvyslankyní Indonésie v 3. ZŠ a VPŠ a SPŠ MV 
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace 
26.04. - Den Země a jednání na hradě Lukov (setkání správců nestátních památek) 
29. a 30.04. - Stavění májí (Holešov, Všetuly - míst. části, region) 



30.04. - Rohálovská padesátka 
11.05. - Den Evropy (TyMy) a setkání s turisty-seniory z ČR 
14.05. - Rymice - slavnostní otevření opraveného hospodář. dvora 
18.05. - jednání charitní rady 
21.05. - hasičské závody v Dobroticích, rybářské závody 
22.05. - žehnání obnovené sochy P. Marie v Količíně 
25.05. - setkání mikroregionu a pracovníků MěÚ 
26.05. - slavnostní vyřazení studentů VPŠ a SPŠ MV 
26.05. - atletický stadion - republikové finále Štafetového poháru 
28. a 29.05. - dětské dny (2x Holešov, Količín) a kácení májí 
10.06. - Dětský den TRACHEA 
16.06. - MŠ Grohova  - 50. výročí založení 
01.06. - setkání s policisty v rámci projektu ERASMUS ve VPŠ a SPŠ MV 
02.06. - vyhodnocení ankety Srdce na dlani (TyMy) 
02.06. - přednáška 140 dráhy Hulín/B. p. H. a historický vlak (04.06.) 
04. a 05.06. - historické dny v Kurovicích 
09. a 10.06. - Intersalon a dětský den spol. Trachea 
11.06. - "Malování v uličce", muzejní noc 
14.06. - prohlídka města a památek pro klienty CpS 
16.06. - připomínka 50 let MŠ Radost v ul. Grohova 
17.06. - Dny města Považská Bystrica a Tur. Teplice 
17. a 18.06. - Holešovská Regata - zahrada 
18.06. - den otevřených dveří spol. ELKO a hody v Dobroticích 
19.06. - Boží Tělo (slavnost Těla a Krve Páně) s průvodem 
Pozvánky: 
22.06. Absolventský koncert žáků ZUŠ 
24.06. Závěrečné představení žáků Tanečního oboru ZUŠ 
24.06. Sportovní soutěže pro žáky II. st. ZŠ - KVV 
25.06. Bikemaraton Drásal (28. ročník) 
25. a 26.06. Hody v Tučapech 
28.06. Jazzrockový koncert žáků ZUŠ Mistrovství ČR F3K - LMK Čmelák 
30.06. Vernisáž výstavy Letní iluze 
09.07. Společenský den v Žopech 
26. a 30.07. Festival židovské kultury 
23.07. HolešovMAN 
O5. - 14.08. Letní škola barokní hudby 
27.08. Setkání automobilových veteránů a Loučení s prázdninami  
28.08. Dožínky 
10.08 Holešovská padesátka "Rusavskými kotáry." 
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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 

 

6. 39/3/ZM/2022 Žádost o schválení dodatku ke zřizovací listině p. o. Centrum 
pro seniory Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro seniory 
Holešov, Příční 1475, Holešov, dle předloženého návrhu. 

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


II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 30.06.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytla ředitelka příspěvkové 
organizace Centrum pro seniory 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: Helena Jelínková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

7. 40/3/ZM/2022 Odpis pohledávek - Stavmont, Petr Uruba 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- odpis pohledávky: 

1. na smluvní pokutě společnosti v likvidaci STAVMONT, spol. s r. o., Bystřice pod 
Hostýnem, z důvodu ukončení konkurzního řízení a výmazu z obchodního 
rejstříku 

2. na náhradě škody Petra Uruby, bytem Holešov, z důvodu promlčení 
  
dle předložených návrhů. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. provést odpis těchto pohledávek. 

Termín: 30.06.2022 

 
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: Hana Kupková 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

8. 41/3/ZM/2022 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2021 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2021, a to bez výhrad 
  



dle předložených návrhů. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 na webu 
města a zaslat výsledky hlasování do CSUIS. 

Termín: 11.07.2022 

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

Ing. Jana Šťastná informovala o projednání závěrečného účtu na jednání 
Finančního výboru. 

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

 

9. 42/3/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 3/2022 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 6, 7 a 8/2022. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města. 

Termín: 11.07.2022 

 
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. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace týkající se vrácení 
dotace ve výši 650 tis. Kč na projekt Efektivní úřad; převodu částky 1,5 mil. Kč do 
všeobecné rezervy a poskytnutí příspěvku občanům ul. Plačkov na vybudování 
přípojek - zda byli osloveni všichni občané této ulice. Dále požadovala informaci, v 
čem spočívají stavební úpravy MŠ Masarykova ve výši 750 tis. Kč a závěrem 
požadovala zdůvodnění záměru zakoupit budovu v Količíně pro účely Osadního 
výboru Količín. Informace poskytl starosta města, doplnil je místostarosta Milan 
Roubalík. 
Mgr. Svatava Ságnerová rovněž požadovala vysvětlení, proč byla vrácena dotace 
na projekt Efektivní úřad. Reagoval starosta města. 



Ing. Radek Doležel požadoval informace týkající se částky 500 tis. Kč na zřízení 
expozice Hlešovského muzea. Informace poskytl starosta města. 
Ing. Jana Šťastná informovala přítomné o tom, že nevzniklo z Finančního výboru 
usnesení z důvodu nedostatečného počtu hlasů: 4 pro a 1 se zdržel.  
Mgr. Jan Koláček se negativně vyjádřil k poskytnutí příspěvku občanům ul. Plačkov 
v souvislosti s rekonstrukcemi, které probíhaly v minulosti, kdy si bytové domy 
musely zřizovat přípojky z vlastních zdrojů, a považuje toto rozhodnutí za 
nespravedlivé. Vyjádřil se starosta města s tím, že v této situaci tlačilo město čas a 
vzhledem ke smlouvám s dodavatelskou společností hrozilo překopávání chodníků 
a silnice. Příspěvek se jevil jako jediná možnost, jak občany této ulice pobídnout 
k jejich vybudování. 
Oldřich Rektořík vyjádření starosty města podpořil. 
Ing. Radek Doležel upozornil, aby se do budoucna s potřebou vybudování přípojek 
při zahájení rekonstrukce ulice počítalo a občané na to byli dopředu upozorněni. 
Jakub Hřib požadoval informaci týkající se výše dalších investičních nákladů v 
souvislosti s plánovanou koupí budovy v Količíně. O dobrém stavu budovy 
informoval starosta města. 
Luděk Hradil toto rozhodnutí podpořil. 
Mgr. Helena Jandová se dotazovala v souvislosti s navýšením položky na 
revitalizaci zeleně, zda se také počítá se zvýšenými náklady na údržbu pořízené 
zeleně a vyjádřila pochybnosti s tímto rozhodnutím. Vyjádřil se místostarosta města 
Ing. Pavel Karhan s tím, že je potřeba vytvořit vztah občanů k životnímu prostředí, 
ve kterém žijí.  
Bc. Jaroslav Chmelař a Ing. Radek Doležel podpořili odkoupení budovy pro účely 
Osadního výboru Količín. 
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: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 3 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

10. 43/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č.  4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve 
městě Holešově, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce a 
její zavedení do elektronické sbírky právních předpisů územních samospráv. 

Termín: 31.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace týkající se úpravy těchto obecně 
závazných vyhlášek poskytla přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová. 



Ing. Radek Doležel se dotazoval, zda je zákonem dána povinnost známkování psů. 
Odpověděla právnička města, že známkování psů není ze zákona povinné, ale 
vzhledem k evidenci těchto známek je větší možnost dohledání psů. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová v této souvislosti podala návrh, aby město ušetřilo 
náklady nutné na pořízení známek. Vyjádřil se starosta města s tím, že se občanům 
bude i nadále doporučovat, aby tyto evidenční známky dávali psům na obojek v 
souvislosti s jednodušší evidencí.  

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

 

11. 44/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 ve znění OZV č. 
3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV 
č.  3/2020, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce a 
její zavedení do elektronické sbírky právních předpisů územních samospráv. 

Termín: 31.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace týkající se úpravy těchto obecně 
závazných vyhlášek poskytla přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace v souvislosti s 
úpravou této vyhlášky v čl. 4 - ohlašovací povinnost a splatnost poplatku za užívání 
veřejného prostranství v čl. 6. Informace poskytla právnička 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: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 
 
 
 
 
 

 



12. 45/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o zákazu konzumace 
alkoholu na některých veřejných prostranstvích 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných 
prostranstvích, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce a 
její zavedení do elektronické sbírky právních předpisů územních samospráv. 

Termín: 31.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace týkající se úpravy těchto obecně 
závazných vyhlášek poskytla přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová. 

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 

 

13. 46/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o regulaci používání 
zábavní pyrotechniky 
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce a 
její zavedení do elektronické sbírky právních předpisů územních samospráv. 

Termín: 31.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím 
stanovisku rady města. Doplňující informace týkající se úpravy těchto obecně 
závazných vyhlášek poskytla přítomná právnička města Mgr. Lenka Doleželová. 

Zdeněk Hlobil podal návrh, aby byla stanovena stejná pravidla pro užívání zábavní 
pyrotechniky i pro fyzické občany. Negativně se vyjádřila právnička města a starosta 
města. 

Ing. Radek Doležel se dotazoval, kolikrát byla využita výjimka ze stanovených 
pravidel. Odpověděl starosta města, že to rada města projednávala, ale jen 
minimálně. 



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

 

14. 47/3/ZM/2022 Zajištění vlastních zdrojů na "Rekonstrukci požární zbrojnice v 
Holešově" 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací 
do plné výše z vlastních zdrojů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. informovat poskytovatele dotace o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 29.07.2022 

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

 

15. 48/3/ZM/2022 Pojmenování nových ulic 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- pojmenování tří nových ulic v lokalitě Nad Sadová III. etapa dle územní 
studie, ulice kolmé k ulici Osvobození ve směru od valu (od Přílep) Pod Hrádkem, 
Pod Lysinou a Hostýnská. 
- pojmenování nové ulice v lokalitě Nad Sadová II. etapa dle územní studie, ulice 
kolmá k ulici Plajnerova ve směru k valu Kvasničkova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. informovat Odbor dopravní a správní o  výsledku jednání zastupitelstvu 
města. 

Termín: 20.06.2022 

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



Bc. Jaroslav Chmelař podal návrh zapsat návrhy pojmenování ulic, na kterém se 
shodla rada města, přímo do návrhu na usnesení. Souhlasně se vyjádřil starosta 
města s tím, že zastupitelům bude zaslán názornější popis ulic v mapce. 

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

Následně starosta města využil přestávky k představení nového hudebního 
klipu města Holešova na dataprojektoru. 

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Mgr. Petr Chvátal 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

16. 49/3/ZM/2022 Žádost Ladislava Gajdoše, k. ú. Žopy 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

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

, 

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře cca 84 m2, k. ú. 
Žopy, z vlastnictví Ladislava Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 
3.000 Kč/m2. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání. 

Termín: 29.07.2022 

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

Ludmila Hřeben Štaudnerová se dotazovala, zda máme podklady týkající se žádosti 
pana Gajdoše a zda je podloženo, že byl bezvýsledně několikrát vyzván k jednání 
a na žádné návrhy nechtěl přistoupit. Kladně odpověděla přítomná zpracovatelka 
materiálu Jitka Hanslíková a místostarosta Ing. 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: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

17. 50/3/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Všetuly 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 612/4 o výměře cca 525 m2, 624/11 o 
výměře cca 1 207 m2, p. č. 611/7 o výměře cca 4 m2,  vše k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví společnosti CUKRÁK, s. r. o., do vlastnictví města. 



2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 616 o výměře cca 668 m2, p. č. 609/4 o 
výměře cca 7 m2, p. č. 1039/1 o výměře cca 68 m2, p. č. 1039/2 o výměře cca 
5  m2, p. č. 619/1 o výměře cca 847 m2, p. č. 614 o výměře cca 119 m2, 
p.  č. 611/3 o výměře cca 649 m2, p. č. 618 o výměře cca 1 707 m2, vše k. ú. 
Všetuly, z vlastnictví Jiřího Ondrouška do vlastnictví města. 
  
Smlouvy budou uzavřeny s podmínkou, že na pozemcích společnost 
CUKRÁK, s. r. o, Jiří Ondroušek, vybuduje inženýrské sítě -  komunikace a 
zpevněné plochy, splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a po provedení jejich 
kolaudace je převedou bezúplatně na město Holešov. 
 

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.09.2022 

 
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 

 

18. 51/3/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Dobrotice 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 47/2, zahrada, o výměře 549 m2, p. č. 51/3, 
zahrada, o výměře 310 m2, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví společnosti ETMONTA, 
s.  r. o., do vlastnictví města. 
  
Smlouva bude uzavřena s podmínkou, že na pozemcích ETMONTA, s. r. o., 
vybuduje inženýrské sítě -  komunikace a zpevněné plochy, kanalizaci splaškovou, 
kanalizaci dešťovou, veřejné osvětlení a vodovod a po provedení jejich kolaudace 
je převedou bezúplatně na město Holešov. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.09.2022 

 
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 
 
 

 

19. 52/3/ZM/2022 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1802/7, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatný převod městského pozemku p. č. 1802/7, ostatní plocha, o výměře 
528 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví TJ Holešov oddíl 
házené, z. s. Náklady bezúplatného převodu pozemku hradí TJ Holešov, oddíl 
házené.  
  
Na pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města, příp. jiné právo 
omezující zcizení pozemku. V případě, že nebude realizována rekonstrukce 
povrchů a staveb na převáděném pozemku ve lhůtě do 09.06.2026, bude mít město 
právo odstoupit od smlouvy a pozemky budou převedeny zpět do vlastnictví města. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 31.10.2022 

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

Mgr. Svatava Ságnerová požadovala zdůvodnění nedoporučujícího stanoviska 
Komise výstavby. Informace poskytl přítomný předseda komise Bc. Jaroslav 
Chmelař. 
 
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm 
hlasovat. 

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

Hlasování 
Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

20. 53/3/ZM/2022 Prodej části městského pozemku p. č. 120/19, k. ú. Přílepy u 
Holešova 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 120/19, orná půda, o výměře cca 60 m2, 
k.  ú. Přílepy u Holešova, Milanu Vrzalovi za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.09.2022 



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 

 

21. 54/3/ZM/2022 Prodej částí městských pozemků, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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: 30.09.2022 

 
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 

 

22. 55/3/ZM/2022 Úplatné nabytí pozemku st. 32/2 včetně stavby čp. 36, k. ú. 
Količín 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. st. 32/2, o výměře 270 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba Količín čp. 36, bydlení, z vlastnictví Libora 
Došlíka do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 1.900.000 Kč, kdy náklady na 
převod hradí město. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 30.09.2022 

 
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 

 

23. 56/3/ZM/2022 Převod pozemků a budovy čp. 731 Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p. č. 2949, o výměře 236 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Holešov čp. 731, rodinný dům, a 
pozemek p. č. 2950 o výměře 576 m2, zahrada, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. podat žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Termín: 29.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o doporučujícím stanovisku rady města. 
Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila nesouhlasné stanovisko. Reagoval 
místostarosta města a úplatný převod pozemků a budovy čp. 731 podpořil. 
Doplňující informace poskytla přítomná zpracovatelka materiálu Jitka Hanslíková a 
starosta města, který také koupi podpořil. 
Bc. Jaroslav Chmelař informoval, že doba, kdy byly pozemky a budovy převáděny 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně, je minulostí. 
Pododpořil úplatný převod, jelikož ceny nemovitostí se budou navyšovat. 
Ing. Radek Doležel s tímto názorem vyjádřil souhlas s tím, že by se mohlo ještě 
jednat o lepší ceně. 
Mgr. Jan Koláček tento názor podpořil. 

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

Hlasování 
Pro: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 0 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

24. 57/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 462/1, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 462/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání. 

Termín: 29.07.2022 

 
Z dalšího jednání se omluvil Ing. Martin Koplík. 



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

 

25. 58/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich 
částí k výstavbě rodinných domů 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 148/2, trvalý travní 
porost, p. č. 148/35, ostatní plocha, p. č. 148/41, zahrada, část st. 51/1, zast. plocha 
a nádvoří, k. ú. Količín, k výstavbě rodinných domů dle předloženého návrhu za 
minimální prodejní cenu 1.700 Kč/m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce. 

Termín: 15.08.2022 

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

 

26. 59/3/ZM/2022 Poskytnutí dotací 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 2022 (tzv. 
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-301/2022/ŠK/CH) Základní 
organizaci Českého zahrádkářského svazu Holešov 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: 22.07.2022 
 



Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o 
pozdějším doporučení rady města schválit přidělení požadované dotace ve výši 
60  tis. Kč, byť byla schválena částka 45 tis. Kč. 

Mgr. Svatava Ságnerová podpořila schválení finanční dotace ve výši 60 tis. Kč, 
kterou Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov požadovala.  

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

 

27. 60/3/ZM/2022 Schválení nového "Plánu rozvoje sportu ve městě Holešově" 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený "Plán rozvoje sportu ve městě Holešově". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit dokument starostovi a místostarostovi města k podpisu. 

Termín: 08.07.2022 

 
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: Mgr. Ilona Augusti 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

28. 61/3/ZM/2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva 
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pro volební období 2022-2026 počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Ireně Minářové 

1.1. zveřejnit oznámení o počtu členů na úřední desce. 

Termín: 30.06.2022 

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

Ing. Radek Doležel informoval, že vzhledem k počtu obyvatel města, bychom neměli 
mít více jak 17 zastupitelů, a proto podal protinávrh na stanovení počtu členů 
zastupitelstva města na 17 členů. Reagoval starosta města s tím, že taková je 



historická zvyklost. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: pro 3, proti 13, zdrželi 
se 2, nehlasoval 1. Protinávrh nebyl schválen. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila souhlas se schválením 23 členů 
zastupitelstva města. 

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

 
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert 
Zpracovatel: Ing. Irena Minářová 
Typ dokumentu: Usnesení 

Hlasování 
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

29. 62/3/ZM/2022 Informace o žádosti SBD Holešov o převod spoluvl. podílu na 
byt. domech čp. 1615,1616 a o převod pozemku pod nimi, k. ú. Holešov 
I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o žádosti bytového družstva SBD Holešov o převod spoluvlastnických 
podílů k id. 4/10 na bytových domech čp. 1615 a 1616 a o převod pozemků pod 
těmito domy. 

 
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: Mgr. Lenka Doleželová 
Typ dokumentu: Usnesení 

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

 

30. 63/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. 
Všetuly, ul. Dukelská 
I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 investora o výsledku jednání zastupitelstva města. 

Termín: 29.07.2022 

 
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval 
o nedoporučujícím stanovisku rady města, které zároveň spolu se starostou města 
podpořil vzhledem k přijaté petici občanů proti vybudování bytového domu v této 
lokalitě. 

Luděk Hradil se dotazoval, proč investorovi nebylo sděleno negativní stanovisko již 
dříve. Vyjádřil se starosta města s tím, že investor město požádal, aby mohl záměr 



prezentovat. Dle jeho názoru však probíhala nedostatečná komunikace s obyvateli, 
kteří v této lokalitě bydlí, ze strany investora, kterému byly nabídnuty mimochodem 
další lokality města k realizaci svého investičního záměru. 

Jakub Hřib podpořil prezentovaný záměr s tím, aby bylo dále jednáno, jelikož 
bydlení, které nabízí, garantuje také vyhrazení určité kapacity pro sociální účely. 

Ing. Radek Doležel s tímto názorem vyjádřil souhlas s tím, že je třeba hledat 
kompromisy a jakýkoliv developerský projekt je pro město vždy zajímavý. 

Mgr. Jan Koláček vyjádřil podporu tomuto developerskému záměru s tím, že 
respektuje názory občanů a požádal, aby se nezapomnělo na možnost vzniku 
nových parkovacích míst a napojení komunikací, která záměr řeší. 

Oldřich Rektořík upozornil na problematiku zemědělské usedlosti s 
chovem dobytka, která je v blízkosti plánované výstavby bytového domu. 
Souhlasně se vyjádřil starosta města. 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila názor, že je třeba dát na vůli občanů, kteří v 
této lokalitě bydlí, ale je možno o této problematice ještě jednat.  

Roman Hyánek vyjádřil souhlas, že reakce na chov dobytka může být rozdílná u 
nových obyvatel, než u starousedlíků, ale je nutno prověřit  další možnosti řešení 
problematiky komunikací a parkovacích míst v této zahuštěné lokalitě. Kladně 
reagoval starosta města. 

Mgr. Helena Jandová se vyjádřila negativně k tomu, že tento problematický bod je 
předložen zastupitelům tzv. na stůl  a podala protinávrh vzít pouze informaci o 
zveřejnění záměru prodeje na vědomí. 

Mgr. Svatava Ságnerová se vyjádřila pro hledání řešení. 

Luděk Hradil s tímto názorem vyjádřil souhlas s tím, že je to nyní projednáváno 
narychlo a s nedostatkem informací. Proto podal protinávrh, aby byl tento bod 
programu přerušen. Tento 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: 13 Proti: 5 Zdrželo se: 1 
Nehlasovalo: 0 
Usnesení: Přijato 

 

  31. Diskuse členů zastupitelstva města 

Luděk Hradil pozval přítomné na Žopský letní den - setkání "žopáků" od nejmenších 
po nejstarší generaci, a to v sobotu 9. července 2022 od 13 h v areálu "Pod lesem". 

Ludmila Hřeben Štaudnerová vyjádřila poděkování za rychlé řešení připomínek 
občanů, které tlumočila na minulém zasedání zastupitelstva. Závěrem 
negativně hovořila o tom, že nebylo v době konání Regaty otevřeno zámecké 
koupaliště, i když informace o tom, že bude otevřené, v regionálním tisku byla. 
Vyjádřil se jednatel společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., s tím, že v tuto 



dobu by otevření koupaliště nebylo vhodné vzhledem ke konzumaci alkoholu 
návštěvníků tohoto hudebního festivalu. 

Mgr. Jana Slovenčíková pozvala přítomné na výstavy do zámku, dále 30.06.2022 v 
17 h na vernisáž výstavy 20. ročníku "Letní iluze", na 22. ročník Festivalu židovské 
kultury, který se uskuteční 26.-30.06.2022 a 05.-15.06.2022 na 20. ročník Letní 
školy barokní hudby. Závěrem pozvala na prohlídku expozice nového muzea 
Holešova, které je otevřeno po 11 letech. 

Zdeněk Hlobil vznesl dotaz týkající se konání schůzí Kontrolního výboru. Vyjádřil se 
Mgr. Jan Koláček, který je předsedou tohoto výboru. 

Jakub Hřib vystoupil s poděkováním a gratulací za nový hudební klip Holešova. 
Souhlasně se vyjádřil starosta města. 

  32. 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. 

  33. Přednesení souhrnu přijatých usnesení 

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

  34. Závěr - různé 

V 19:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova 
a poděkoval všem přítomným za účast. 

 
V Holešově 24.06.2022 
 
  
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.                                     Zdeněk Hlobil v. r. 
ověřovatel       ověřovatel     
 


