ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
které se konalo 26.04.2021
ve velkém sále holešovského zámku
P ř ít o m n i :

I ng . F r a nt i š ek F u i t
V l a d a n D a n ě k , za s t u p i t e l
I ng . R a d ek D o l e že l , za s t u p i t e l
Z d e n ě k H l o b i l , za s t u p i t e l
L u d ě k H r a d i l , za s t up i t e l
L u d m i l a H ř e b e n Št au d n e r o vá , za s t u p i t e l k a
J a k u b H ř i b , za s t u p i t e l
R o m a n H yá n e k , za st u p i t e l
B c . J ar o s l a v C h m e l a ř , za s t u p i t e l
Mg r . H e l e n a J a n d o vá , za s t u p i t e lk a
I ng . P a ve l K a r h a n , m ís t o s t a r o st a
Mg r . J a n K o l á č ek , za s t u p i t e l
I ng . Ma r t i n K o p l ík , za s t u p i t e l
M V D r . Z b yn ě k Mi k l í k , za s t u p i t e l
Mg r . J i ř í Mi k u l e n k a , za s t u p i t e l
O l d ř i c h R ek t o ř ík , za s t u p i t e l
M i l a n R o u b a l ík , m ís t o s t ar o s t a
Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e lk a
Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
Mg r . J a n a S l o ve n č ík o vá , za s t u p i t e l k a
P e t r Š i d l ík , za s t u p i t e l
B c . J a k u b Š n e i d r , za s t u p i t e l
I ng . J a n a Šť a st n á , za s t u p i t e lk a

O m l u ve n i :

G a b r i e l a H o l č ák o vá , za s t u p i t e l k a

N e p ř ít o m n i :

< d l e p r e ze n č n í l i s t i n y>

P ř e d s e d a j íc í: Mg r . R u d o lf S e if e r t , s t ar o s t a m ě s t a
O vě ř o va t e l é :

Mg r . S va t a va S á g n er o vá , za s t u p i t e lk a
I ng . J a n a Šť a st n á , za s t u p i t e lk a

N á vr h o vá
k om i s e :

I ng . R a d ek D o l e že l , za s t u p i t e l
L u d ě k H r a d i l , za s t up i t e l
B c . J ak u b Š n e i d r , za s t u p i t e l

Číslo Bod
bodu Komentář

1.

Zahájení a schválení programu 2. 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. Gabriela Holčáková
byla z účasti na zasedání omluvena. Zároveň upozornil, že jednání zastupitelstva
města je nahráváno s tím, že záznam bude vyvěšen na webových stránkách města.
Následně přednesl program jednání, který navrhl doplnit oproti pozvánce o tyto
zprávy: Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
města Holešova v roce 2021, Financování projektu - SVČ Holešova, Návrh na
pořízení změny Územního plánu Holešov - Nikola Ševčíková, Návrh na pořízení
změny Územního plánu Holešov - TOPTRADE CZECH, spol. s r. o., a Návrh na
pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavla Janečková. Následně 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 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova hlasovat.
Schválený program jednání:
č. Bod jednání
1.

Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

2.

Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

3.

Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
4. plnění usnesení
Předkládá: Ing. František Fuit
5.

Zpráva o činnosti orgánů města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova a zapojení jeho zůstatku do
6. rozpočtu města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
7.

Změna rozpočtu - RO 2/2021
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

8.

Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2021-2023
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

9.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 1. ZŠ Holešov
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

10.

Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Změny v pravidlech pro poskytování některých dotací z Fondu kultury,
11. sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
12.

Udělení ceny města Holešova a velkých pečetí města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

13.

Jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

14.

Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
15. Holešova v roce 2021
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

16.

Financování projektu - SVČ Holešov
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, k. ú.
17. Všetuly - Funtíček
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součástí je stavba čp. 26 18. Moravec
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, k. ú.
19. Holešov - Vykoukalová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3508/3, p. č.
20. 3666/3, k. ú. Holešov - Kopecký
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, k. ú. Všetuly 21. Hrudík, Zatloukalová
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
22.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Barot
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 201623. 2020
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
Směna částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 3571/1, k. ú.
24. Holešov (Šlechtovi)
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
25.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nikola Ševčíková
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - TOPTRADE CZECH,
26. spol. s r. o.
Předkládá: Ing. Pavel Karhan
27.

Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavla Janečková
Předkládá: Ing. Pavel Karhan

Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
28. (významné akce v Holešově)
Předkládá: Milan Roubalík
Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
29. (mimořádné finanční dotace)
Předkládá: Milan Roubalík
Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí (tzv.
30. Akce milion)
Předkládá: Milan Roubalík
Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
31. (dotace na tělocvičny a podobná zařízení)
Předkládá: Milan Roubalík
Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
32. (dotace na mládežnická družstva)
Předkládá: Milan Roubalík

33.

Diskuse členů zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně
projednávaného bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut
34.
k diskusi mimo schválené body programu
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert
35.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

36.

Závěr - různé
Předkládá: Mgr. Rudolf Seifert

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

2.

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

se:

0
0

Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města navrhl, aby ověřovateli zápisu byly: Mgr. Svatava Ságnerová a
Ing. Jana Šťastná. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o ověřovatelích zápisu
hlasovat.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

3.

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

se:

0
0

Volba návrhové komise
Starosta města navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Radek
Doležel, Luděk Hradil a Bc. Jakub Šneidr. Jelikož nebyly jiné návrhy, dal pokyn o
složení návrhové komise hlasovat.
Jako skrutátorky hlasů určil pracovnice městského úřadu Ing. Irenu Minářovou,
Ing. Marii Krajcarovou a Irenu Hrabalovou.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

4.

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

se:

0
0

Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova a kontrola
plnění usnesení
Úvodní slovo přednesl tajemník městského úřadu Ing. František Fuit s tím, že
zprávu o plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova,
konaného 22.02.2021, 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
Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: Přijato

se:

0
0

5.

Zpráva o činnosti orgánů města
Starosta města Mgr. Rudolf Seifert informoval přítomné členy zastupitelstva města
o těchto událostech, jednáních a akcích, uskutečněných od minulého zasedání:
Město "pravidelné a aktuální":





















schůze rady města v řádných termínech a mimořádná schůze
pravidelné porady vedení města s vedoucími a pracovníky odborů (chod
MěÚ, investice a projekty, rozpočet a jeho úpravy, zeleň, život. prostředí,
masné krámy aj.), s městskou policií, s Policií ČR, měst. architektem J.
Mrázkem a projektanty i s vedením TH (bazén a ztráty) a TS (kluziště, úklid,
údržba, sekání trávy)
jednání výborů a komisí, redakční rady Holešovska, bytové komise,
sportovní komise atd.
realizace investic + kontrolní dny + výběrová řízení: např.: * parkoviště na
Novosadech, * zahájení stavby komunikace a sítí v lokalitě Třešňové sady,
* rekonstrukce zámeckého parku (úprava okolí cyklostezky do Dobrotic,
obnova části sadů, další zeleň atd.), * revitalizace náhonu, * revitalizace
zeleně v Tučapech, * dětská hřiště (sídliště U Letiště, Dobrotice aj.), * oprava
chodníků v ul. Palackého, * oprava chodníku v ul. Samostatnost, * další
komunikace a chodníky, * nadále vodovod Količín, Americký park a chodník,
kotelna v ul. Masarykova
koordinace další správy majetku města - zámecká zahrada a parky se
zelení, zimní údržba a sekání trávy, čištění ulic, zeleň, parky, veř.
prostranství, ořezy stromů aj.
konečné přípravy staveb a investic (výběrová řízení, dokončování projektů):
* oprava plaveckého bazénu a Sport centra (úvěr), * parkoviště v ul. Tovární
(lapol před bazénem), * rekonstrukce CpS, * infrastruktura v lokalitě
Třešňové sady
příprava dalších investic a jejich financování v rámci projektů či spolupráce
s vlastníky, dokumentace, administrativa, žádosti. Např.: * Zlínský kraj,
ŘSZK, soukromí vlastníci - kruhová křižovatka ve Všetulích (u cukrovaru), *
rekonstrukce vlakového nádraží (Správa železnic), * kluziště, * bazén, * kino,
* hasič. dům, * knihovna, * DPS, * komunikace, * ulice Palackého, * ul.
Masarykova, Grohova, Plačkov, * zámek (Norské fondy), * kostel (Min.
kultury) atd.
pravidelné schůzky s odborem školství a kultury a MKS - koordinace aktivit,
městská televize (reportáže a nahrávání místních hudebníků), propagace,
rozpočty, příprava významných a náhradních akcí a jejich realizace a
příprava - výstav a jejich realizace (arkády), komunikace s médii, měsíčník
Holešovsko a další informační kanály města (web, rozhlas, facebook...)
příprava nových vyhlášek města (hluk a pyrotechnika) - zastupitelé a odbor
právní
spolupráce se Zlínským krajem a pravidelné středeční videokonference
s hejtmanem Zl.K. k nouzovému stavu, testování a vakcinaci (krizové
řízení), jednání s velitelem a zástupci JSDH a SDH Holešov a vedením HZS
Zlínského kraje a vzájemná spolupráce a podpora
setkání s pracovníky města a příspěvkovými organizacemi (školy) a CpS covidová situace apod., s dalšími společnostmi ve městě, církvemi a farností
Holešov
jednání na krajském úřadu Zlínského kraje - situace s epidemií covid,
doprava a investice, kultura, soc. oblast a komunit. plánování, zajištění soc.
služeb a financování








spolupráce se spol. Bezpečnostní systémy (PCO, kamery aj.) a koordinace
úprav s požadavky Městské policie, obnova kamerového systému města
apod.
jednání s představiteli Krodos - aut. nádraží v Holešově (přechod jeho
správy na město, údržba, úklid a spolupráce s Zl. krajem, setkání se zástupci
Správy železnic - oprava vlakového nádraží a bourání výpravní budovy
zajišťování obřadů - svatby (zámek a zahrada) a účast na smutečních
obřadech aj.
komunikace s občany - investice, zeleň, oprava komunikací, školní
docházka aj.

Důležitá jednání města a události:
23.02. a 10.03. - setkání se společností Javorník - možnost chráněného bydlení
v Holešově a návštěva zařízení v BpH a na Chvalčově
02.03., 16.04. a 22.04. - Správa železnic Olomouc - rekonstrukce holešovského
nádraží
08.03. - Policejní škola MV - spolupráce, jednání s vedením k situaci ve městě
15.03. - setkání s Ing. P. Vedrou - investice města ve spolupráci se spol. VaK KM
16.03. - setkání k opravě knihovny (vedení knihovny, projektant)
17.03. a 25.03. - setkání se zástupci MAS Moštěnka - projekty a spolupráce
17.03. a 31.03. - OV Žopy (investice) a školka Sovička Žopy - pozemky
23.03. - schůzka k projektům INTEREG (školy)
23.03., 01.04. a 09.04. - jednání společností MOPAS a valná hromada společnosti
(likvidace společnosti a určení likvidátora)
23.03. - jednání s projektantem rekonstrukce krytého bazénu, Akce milion
25.03. - jednání se zástupci charity a s provozovatelem "nízkoprahu" Coolna
(prostory)
25,03. - jednání s investorem v lokalitě "zahradnictví Dobrotice" (úroveň zástavby)
19.04. - jednání o dotačních možnostech
13.04. - setkání se zástupci spolku Házená Holešov - oprava hřiště házené v Amer.
parku
15.04. - setkání s občany z lokality Větřák a s uživateli lokality - rekonstrukce
komunikace
20.04. - setkání zástupců měst a Zl. kraje k sociálním službám v okrese KM
21.04. - jednání s p. Manďákem - lokalita "za Albertem"
21. až 23.04. - lokalizace a likvidace znečištění potoka v Tučapech (město, MěÚ,
SDH Tučapy, VaK KM, Policie ČR a stavební firma
22.04. - setkání s ředitelem Správy železnic Ing. Kašparem
23.04. - jednání s ředitelkou CpS Ing. Šťastnou - financování provozu CpS
Kultura, školství, sport a občanská sdružení, OV, propagace:
24.02. - ředitelé příspěvkových organizací města
11.03. a 15.04. - příprava Bikemaratonu Drásal a setkání s organizátory
27.03. - Ukliďme Česko - ekologická iniciativa
27.03. - Hodina Země - zhasnutí osvětlení (zámek)
01.04. - velikonoční vyzdobení náměstí (SVČ TyMy)
01.04. - jednání se sdružení Musica Hol. - příprava kulturní sezony r. 2021
06.04. - jednání s řediteli 2. a 3. ZŠ - projekty, zajištění provozu v době covidu (3.
ZŠ)
07.04. - setkání s organizátorem akce Burgr fest (28.08.)
09.04. - setkání se zástupci společnosti "Zásikovna" (odběrové zařízení)
15.04. - videokonferce s partnerskými města Tur. Teplice a Skawina
21.04. - setkání s vedením SVČ TyMy - setkání dobrovolníků v Holešově (listopad
2021)
Březen / duben - výstavy za sklem - pořádá MKS (Velikonoce, květiny fotografie)

Březen / duben - nahrávání místních kapel a hudebníků Holešovskou televizí +
pravidelné reportáže
Pozvánky:
01.05. - připomínka 1. máje - farmářské trhy
06.05. - připomínka osvobození města (hřbitov - asi v 17 h)
24.05. - valné hromady společností TH a TS
Další společenské, kulturní i sportovní dění podle možností a zachování proti
epidemických opatření vlády.
Členové Zastupitelstva města Holešova vzali na vědomí zprávu o činnosti orgánů
města mezi jednotlivými zastupitelstvy.

Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert

6.

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

se:

0
0

18/2/ZM/2021 Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova a zapojení jeho
zůstatku do rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo





zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova
zrušení Statutu Fondu rozvoje bydlení města
zrušení Pravidel pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu
rozvoje bydlení" na území města Holešova
zapojení zůstatku Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města

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
7.

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

Zdrželo

se:

0
0

19/2/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 2/2021
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 2, 3 a 4/2021.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Iloně Kupkové
1.1. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na webu města.
Termín: 26.05.2021

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.
Mgr. Svatava Ságnerová požadovala doplňující informace týkající se navýšení
částky na opravu náhonu o 150 tis. Kč a plánovaného využití elektropřípojky pro
hájenku. Informace poskytl Ing. Leško, starosta města a místostarosta města Ing.
Karhan.
Jakub Hřib se dotazoval, proč není zařazena do rozpočtového opatření komplexní
rekonstrukce bazénu. Odpověděl starosta města.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku 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
8.

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

20/2/ZM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 20212023
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2021-2023 v předloženém
znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Dušanu Leškovi
1.1. zveřejnit materiál na úřední desce a na stránkách města.
Termín: 28.04.2021
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města. Doplňující informace poskytl přítomný vedoucí Odboru
finančního Ing. Dušan Leško.
Jakub Hřib se dotazoval, jaký je záměr s detenční nádrží ve Všetulích. Odpověděl
starosta města.
Ing. Radek Doležel upozornil, že je třeba do konce pololetí vykázat výnos z provozu
autobusového nádraží. Kladně reagoval starosta města na skutečnost, že provoz
autobusového nádraží má nyní město ve své správě.
Ing. Jana Šťastná informovala o doporučujícím stanovisku finančního výboru.
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
9.

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

Zdrželo

se:

0
0

21/2/ZM/2021 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 1. ZŠ Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 1. Základní škola
Holešov, Smetanovy sady 630, ve výši 3.685.845,60 Kč na předfinancování
projektu Ministerstva pro místní rozvoj - IROP "Škola otevřená všem" dle
předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Bc. Veronice Bartoškové
1.1. předložit smlouvu k podpisu.
Termín: 21.05.2021
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: Bc. Veronika Bartošková
Typ dokumentu: Usnesení

10.

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

Zdrželo

se:

0
0

22/2/ZM/2021 Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření dodatku č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, kterým se stává
novým členem obec Lukoveček dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. informovat mikroregion o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 07.05.2021
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: 22 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

0
0

11.

23/2/ZM/2021 Změny v pravidlech pro poskytování některých dotací z Fondu
kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
uzavření těchto dodatků:





dodatek č. 1 k obecným pravidlům pro poskytování a vyúčtování
dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova
dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu
města Holešova pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích
dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu
města Holešova na nájem tělocvičen a podobných zařízení především
pro děti a mládež

dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi
1.1. předložit dodatky k podpisu.
Termín: 30.04.2021
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
12.

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

Zdrželo

se:

0
0

24/2/ZM/2021 Udělení ceny města Holešova a velkých pečetí města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo
1) Jaroslavu Bachnerovi
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2020,
- "Velkou pečeť města Holešova" a
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.
2) In memoriam "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu
Holešovu:
- Jaroslavu Ondrušákovi,
- Arnoštu Pospíšilovi a
- Ladislavu Lindovi
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. zajistit vyhotovení ocenění a jejich předání.
Termín: 01.11.2021

Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města a zároveň podal návrh doplnit seznam oceněných o
pana Lindu.
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
13.

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

Zdrželo

se:

0
0

25/2/ZM/2021 Jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Holešova
I. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo
Eduarda Sedláře, bytem Holešov, novým členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Holešova v souvislosti s úmrtím člena tohoto výboru Ladislava
Zavadila.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Heleně Jelínkové
1.1. informovat jmenovaného a mzdovou účetní o výsledku jednání
zastupitelstva města.
Termín: 10.05.2021
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

14.

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

Zdrželo

se:

0
0

26/2/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky
I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o regulaci zábavní pyrotechniky dle
předloženého a upraveného návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi
1.1. zveřejnit obecně závaznou vyhlášku na úřední desce.
Termín: 30.04.2021
Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města s tím, že bude vypuštěn z čl. 3 bod b).

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
15.

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

27/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí města Holešova v roce 2021
I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova nad 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu
města Holešova na sociální služby pro rok 2021 dle předloženého návrhu a
uzavřít veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Michaele Vaško
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 17.05.2021
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. Michaela Vaško
Typ dokumentu: Usnesení

16.

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

Zdrželo

se:

0
0

28/2/ZM/2021 Financování projektu - SVČ Holešov
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
příspěvkové organizaci Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov
1. poskytnutí příspěvku na spoluúčast projektu MMR "Rekonstrukce půdy k
zájmovému vzdělávání" až do výše 5.000.000 Kč v rámci rozpočtu města a
2. přijetí úvěru ve výši 13.505.445 Kč od Komerční banky, a. s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, k předfinancování projektu MMR
"Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání " dle předložené nabídky.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Bc. Veronice Bartoškové
1.1. informovat ředitelku příspěvkové
zastupitelstva města.

organizace o

výsledku

jednání

Termín: 06.05.2021

Úvodní slovo přednesl starosta města s tím, že informoval o doporučujícím
stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel požadoval informaci týkající se finanční spoluúčasti v tomto
projektu a upozornil na potřebu obezřetnosti týkající se dostatečné
využitelnosti prostor objektu Střediska volného času. Informaci poskytl starosta
města.
Jakub Hřib, Mgr. Helena Jandová a Ludmila Hřeben Štaudnerová, Mgr. Jana
Slovenčíková a Mgr. Svatava Ságnerová poskytnutí příspěvku podpořili.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Předkladatel: Mgr. Rudolf Seifert
Zpracovatel: Bc. Veronika Bartošková
Typ dokumentu: Usnesení
17.

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

Zdrželo

se:

0
0

29/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1,
k. ú. Všetuly - Funtíček
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha,
o výměře cca 80 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
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

18.

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

Zdrželo

se:

0
0

30/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součástí je stavba
čp. 26 - Moravec
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 71, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 993 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 26,
a městských pozemků p. č. 72/1, zahrada, o výměře 528 m2 a p. č. 72/2, zastavěná
plocha, jehož součástí je jiná stavba, o výměře 22 m2, k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
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
19.

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

Zdrželo

se:

0
0

31/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.
1857/1, k. ú. Holešov - Vykoukalová
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o
výměře cca 44 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
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

20.

Hlasování
Pro: 21 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

1
0

32/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.
3508/3, p. č. 3666/3, k. ú. Holešov - Kopecký
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č 3508/3, ostatní plocha,
a p. č. 3666/3, vodní plocha, o celkové výměře cca 90 m2, k. ú. Holešov, dle
předloženého návrhu.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
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
21.

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

Zdrželo

se:

0
0

33/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, k. ú.
Všetuly - Hrudík, Zatloukalová
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, zahrada, o výměře
486 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města.
Přítomná občanka vyjádřila obavy z budoucnosti, jelikož má uvedený pozemek v
pronájmu. Reagoval starosta města a místostarosta Ing. Pavel Karhan s tím, že
nájemní smlouva bude trvat i nadále.
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

22.

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

Zdrželo

se:

34/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Barot
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků:
1. p. č. 705/131, ostatní plocha, o výměře 579 m2, k. ú. Všetuly,
2. p. č. 1047/4, orná půda, o výměře 423 m2, a p. č. 965, ostatní plocha, o
výměře 165 m2, k. ú. Všetuly,
3. p. č. 1048/5, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Všetuly,
4. p. č. 2662/8, zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,

0
0

5. p. č. 2728/1, zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú.
Holešov,
6. p. č. 3287, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,
7. p. č. 1916/6, zahrada, o výměře 733 m2, a p. č. 1916/1, zahrada, o výměře 589
m2, k. ú. Holešov,
8. p. č. 2659/23, zahrada, o výměře 1614 m2, k. ú. Holešov,
pro výstavbu rodinného domu dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o nedoporučujícím stanovisku rady města a vyzval členy zastupitelstva města
hlasovat o jednotlivých pozemcích najednou. Členové zastupitelstva města k tomu
neměli žádné připomínky.
Před projednáváním zprávy splnil Luděk Hradil ohlašovací povinnost, že se v tomto
bodu jednání dostává do střetu zájmu.
Bc. Jaroslav Chmelař jako předseda Komise výstavby vyjádřil nedoporučující
stanovisko.
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
23.

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

Zdrželo

se:

0
0

35/2/ZM/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém
období 2016-2020
I. Zastupitelstvo města Holešova projednalo a schválilo
v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění Zprávu o uplatňování Územního Holešov v uplynulém období
2016-2020 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu v
předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo, že
- vymezené části ÚP budou pořízeny s prvky regulačního plánu a
- změna č. 1 ÚP bude pořízena zkráceným postupem v souladu s § 55a
stavebního zákona.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. zajistit pořízení změny č. 1 Územního plánu Holešov.
Termín: 30.04.2023

Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel podal protinávrh projednat tento bod programu až po projednání
následujících tří návrhů na změnu územního plánu. O tomto protinávrhu bylo
hlasováno takto: 22 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl schválen.
Po projednání bodů programu č. 24-27 přednesl starosta města návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 22 Proti: 0
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
24.

Zdrželo

se:

0
0

36/2/ZM/2021 Směna částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 3571/1,
k. ú. Holešov (Šlechtovi)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
směnu pozemků, a to tak, že z SJM Miloslava a Boženy Šlechtových přejde do
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 2989/23, zahrada, o výměře určené
v GPL č. 2540-99/2020 3 m2, část pozemku p. č. 2989/24, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 1 m2, k. ú. Holešov, LV 411, a z
vlastnictví města Holešova přejde do SJM Miloslava a Boženy Šlechtových část
pozemku p. č. 3571/1, ostatní plocha, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020
3 m2 a 8 m2, k. ú. Holešov, LV 10001, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu
pozemků hradí Šlechtovi. Směna pozemků bude bez doplatku.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Jitce Hanslíkové
1.1. předložit směnnou smlouvu k podpisu.
Termín: 30.06.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
K uvedené zprávě nebyla žádná diskuse, proto starosta města přednesl návrh na
usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Zpracovatel: Jitka Hanslíková
Typ dokumentu: Usnesení

25.

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

Zdrželo

se:

0
0

37/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nikola
Ševčíková
I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který
podala Nikola Ševčíková dne 25.02.2021. Předmětem návrhu je požadavek na
vymezení pozemků p. č. 2337/1 a st. 207, obojí v k. ú. Dobrotice, na plochu pro
individuální bydlení.

II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
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.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 20 Proti: 1
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
26.

Zdrželo

se:

1
0

38/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - TOPTRADE
CZECH, spol. s r. o.
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu
Holešov, který podala společnost TOPTRADE CZECH, spol. s r. o., se
sídlem Palackého 500/42, 769 01 Holešov, IČO 16367642, dne 05.03.2021, a
to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a
stavebního zákona a její pořízení bude spojeno s pořízením změny územního
plánu na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé
období 2016-2020.
2. obsah změny územního plánu:
Bude prověřena změna funkčního využití pozemku p. č. 103/2 a části pozemku
p. č. 298/1, obojí v k. ú. Količín, (dle předložené grafické přílohy návrhu na
změnu územního plánu) na plochu smíšenou výrobní tak, aby byla zohledněna
blízkost navazujícího bydlení a minimalizovány případné negativní vlivy
z výrobních ploch na bydlení.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 31.05.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města.
Ing. Radek Doležel vyjádřil nesouhlas s pořízením této změny územního plánu a
upozornil na nedoporučující stanovisko Odboru životního prostředí týkající se
změny veřejného prostranství na plochu smíšenou výrobní. Reagovala přítomná
vedoucí tohoto odboru Ing. Hana Vedrová.

Bc. Jaroslav Chmelař konstatoval, že návrh na změnu územního plánu společnosti
TOPTRADE CZECH, spol. s. r. o. projednala Komise výstavby a návrh na změnu
územního plánu doporučila schválit s podmínkou, že je třeba zohlednit odclonění
ochrannou zelení stávající plochy bydlení s rodinnými domy čp. 114 a 115.
Reagovala Ing. Pospíšilová s tím, že do návrhu usnesení je tento
požadavek komise výstavby zahrnut obecně a je formulován tak, že bude
prověřena změna funkčního využití pozemku p. č. 103/2 a části pozemku
p. č. 298/1, obojí v k. ú. Količín, (dle předložené grafické přílohy návrhu na změnu
územního plánu) na plochu smíšenou výrobní tak, aby byla zohledněna blízkost
navazujícího bydlení a minimalizovány případné negativní vlivy z výrobních ploch
na bydlení.
Ludmila Hřeben Štaudnerová upozornila, že po změně územního plánu je možné,
že v této lokalitě bude probíhat výrobní činnost, která by mohla mít vliv na stávající
bydlení. Reagoval starosta města s tím, že žadatel uvádí, že plochu bude využívat
za účelem skladování stavebního nářadí.
Jakub Hřib návrh na pořízení změny územního plánu podpořil.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 19 Proti: 2
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
27.

Zdrželo

se:

0
0

39/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavla
Janečková
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
1. pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu
Holešov, který podala Pavla Janečková dne 21.04.2021, a to pod podmínkou,
že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona.
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a
stavebního zákona a její pořízení bude spojeno s pořízením změny územního
plánu na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé
období 2016-2020.
2. obsah změny územního plánu:
Bude prověřena změna funkčního využití částí pozemků p. č. 292/3 a 293, k. ú.
Žopy, (dle grafické přílohy návrhu na změnu územního plánu) na plochu
rodinné rekreace.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Ing. Radomíře Pospíšilové
1.1. informovat navrhovatelku o výsledku jednání zastupitelstva města.
Termín: 26.04.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Ing. Pavel Karhan s tím, že informoval
o doporučujícím stanovisku rady města, ke kterému vyjádřil podporu, a zároveň a
vyzval předsedu Komise výstavby Bc. Jaroslava Chmelaře o sdělení

stanoviska. Předseda komise informoval o doporučujícím stanovisku komise, a to
po konzultaci s předsedou Osadního výboru Žopy.
Ing. Radek Doležel vyjádřil pochybnosti se schválením vzhledem k zamítnutí
podobných žádostí ve stejné lokalitě v minulosti. Jednotný postup při
posuzování žádostí podpořil také Jakub Hřib. Reagoval místostarosta Ing. Pavel
Karhan.
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala doplňující informace. Poskytla
je přítomná zpracovatelka materiálu Ing. Radomíra Pospíšilová.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl návrh na usnesení a dal pokyn o něm
hlasovat.
Hlasování
Předkladatel: Ing. Pavel Karhan
Pro: 18 Proti: 2
Zpracovatel: Ing. Radomíra Pospíšilová
Nehlasovalo:
Typ dokumentu: Usnesení
Usnesení: Přijato
28.

Zdrželo

se:

2
0

40/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí (významné akce v Holešově)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 na
významné akce v Holešově (čj. HOL-543/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2021
Z další účasti na jednání se omluvili Ing. Martin Koplík a Zdeněk Hlobil.
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o
upraveném návrhu rady města.
Ing. Radek Doležel podal protinávrh hlasovat o každé žádosti zvlášť. O tomto
protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 9 proti, 7 se zdržel. Návrh nebyl schválen.
Jakub Hřib a Mgr. Svatava Ságnerová požadovali doplňující informace týkající se
plánované činnosti spolku Musica Holešov. Informace poskytl starosta města.
Ludmila Hřeben Štaudnerová podala protinávrh, aby jednotlivé požadavky zůstaly
zachovány v požadované výši. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 4 pro, 6
proti, 10 se zdrželo. Návrh nebyl schválen.
Mgr. Jana Slovenčíková podpořila poskytnutí dotace Letní škole barokní hudby a
v této souvislosti starosta města podal protinávrh na přidělení dotace v požadované
výši 150 tis. Kč. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 7 pro, 5 proti, 8 se
zdrželo. Návrh nebyl schválen.
Po ukončení diskuse starosta města přednesl původní návrh na usnesení a dal
pokyn o něm hlasovat.

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

Hlasování
Pro: 15 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

5
0

29.

41/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí (mimořádné finanční dotace)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv.
mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o
upraveném návrhu rady města.
Ing. Radek Doležel podal protinávrh poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Tučapy
požadovanou výši dotace, tj. 90 tis. Kč. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto:
7 pro, 1 proti, 12 se zdrželo. Návrh nebyl schválen.
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

30.

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

Zdrželo

se:

1
0

42/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí (tzv. Akce milion)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 - Akce
milion (čj. HOL-540/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo
radu města, aby jednala s vedením spolku Atletika Holešov, z. s., o možnostech
poskytnutí mimořádné finanční dotace na jeho činnost.
III. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Iloně Augusti
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2021
Úvodní slovo přednesl místostarosta města Milan Roubalík s tím, že informoval o
upraveném návrhu rady města.
Ing. Radek Doležel vyjádřil nesouhlas se zamítnutím žádosti spolku Atletika
Holešov a podal protinávrh, aby byla tomuto spolku přidělena snížená dotace, a to
80 tis. Kč. O tomto protinávrhu bylo hlasováno takto: 5 pro, 0 proti, 15 se zdrželo.
Návrh nebyl schválen.

Ludmila Hřeben Štaudnerová podpořila poskytnutí dotace spolku Atletika, který
vykazuje výbornou činnost a má širokou členskou základnu. Negativně se vyjádřila
ke stanovisku Komise pro neziskový sektor, která jednotlivé žádosti posuzovala.
Jakub Hřib splnil ohlašovací povinnost, že se v tomto bodu jednání jako předseda
spolku Atletika Holešov dostává do střetu zájmu. Zároveň požadoval informace a
zdůvodnění, jaká porušil kritéria.
Bc. Jakub Šneidr jako předseda Komise pro neziskový sektor objasnil rozhodnutí
rady města o nepřidělení finanční dotace spolku Atletika Holešov z důvodu
nekompletní žádosti a zdůraznil, že je třeba, aby všechny žádosti splňovaly
stanovená pravidla.
Mgr. Svatava Ságnerová tento názor podpořila a zároveň informovala o aplikaci
MŠMT týkající se zveřejnění sportovních dotací za roky 2018-2020.
Mgr. Helena Jandová poukázala na to, že i některé jiné spolky nemají splněny
všechny náležitosti žádosti o dotaci. Se zdůvodněním reagoval přítomný vedoucí
Odboru školství a kultury Ing. Petr Chvátal.
Mgr. Jan Koláček vystoupil na podporu spolku Atletika Holešov.
Ing. Jan Šťastná se vyjádřila negativně k přístupu spolku akceptovat stanovené
náležitosti žádosti.
Tento názor podpořil Mgr. Jiří Mikulenka.
Přítomná pracovnice Odboru finančního Ilona Kupková upozornila, že pro letošní
rok vznikly spolku nové pohledávky, které je nutné nejdříve uhradit a potom může
spolek podat novou žádost o přidělení mimořádné finanční dotace.
Tento názor podpořil Mgr. Jiří Mikulenka.
Závěrem se k diskusi vyjádřil přítomný vedoucí Odboru školství, kultury a
památkové péče Ing. Petr Chvátal a zdůvodnil stanovisko komise, tj. nedodržení
kritérií žádosti, které ani po vyzvání spolek Atletika nenapravil. Tento názor podpořil
místostarosta města Milan Roubalík, který rovněž zmínil nejasnosti v čestném
prohlášení týkající se finančních pohledávek tohoto spolku.
Po ukončení bouřlivé diskuse a po konzultaci s právničkou města přednesl starosta
města upravený návrh na usnesení a dal pokyn o něm hlasovat.
Předkladatel: Milan Roubalík
Zpracovatel: Mgr. Ilona Augusti
Typ dokumentu: Usnesení
31.

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0
Nehlasovalo:
Usnesení: Přijato

Zdrželo

se:

2
0

43/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí (dotace na tělocvičny a podobná zařízení)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv.
dotace na tělocvičny a podobná zařízení - čj. HOL-538/2021/ŠK/CH) dle
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle
předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2021

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. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení
32.

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

Zdrželo

se:

0
1

44/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a
sociálních věcí (dotace na mládežnická družstva)
I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv.
dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL539/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k
těmto dotacím dle předložených návrhů.
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá
1. Mgr. Petru Chvátalovi
1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Termín: 31.05.2021
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. Petr Chvátal
Typ dokumentu: Usnesení

33.

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

Zdrželo

se:

0
1

Diskuse členů zastupitelstva města
Ludmila Hřeben Štaudnerová požadovala informace v souvislosti se změnami na
autobusovém nádraží. Informace poskytli starosta města a Ing. Radek Doležel.
Mgr. Jana Slovenčíková poděkovala za zahájení činnosti holešovského televizního
kanálu v rámci marketingu města Holešova.
Ing. Radek Doležel se dotazoval na ekonomickou stránku provozu podzemních
kontejnerů na tříděný komunální odpad a požádal o vyčíslení nákladů na jejich
provoz do příštího zasedání. Poskytnutí požadovaných podkladů přislíbil starosta
města.
Jakub Hřib informoval členy zastupitelstva města o tom, že nově zřízená Komise
pro vytvoření koncepce sportu chce iniciovat rozšíření svých kompetencí, a to také
v souvislosti s případnou úpravou pravidel pro přidělování dotací sportovním
klubům v rámci Akce milion.

34.

Diskuse občanů města - po 18. hodině, po ukončení aktuálně projednávaného
bodu programu, bude každému občanovi vyhrazeno 5 minut k diskusi mimo
schválené body programu
V diskusi vystoupil občan města s tím, že zhodnotil investice města do infrastruktury
a zároveň vyslovil dotazy týkající se havarijního stavu příjezdové cesty ke Stadionu
Míru a plánu využití budovy městského kina. Na dotazy odpověděl starosta města
a místostarosta Milan Robalík.

35.

Přednesení souhrnu přijatých usnesení
Předseda návrhové komise Luděk Hradil přednesl souhrn přijatých usnesení.
Členové zastupitelstva města k němu neměli žádné připomínky.

36.

Závěr - různé
Ve 20:30 h starosta města ukončil zasedání Zastupitelstva města Holešova
a poděkoval všem přítomným za účast.

V Holešově 30.04.2021

Mgr. Rudolf Seifert
starosta města

Mgr. Svatava Ságnerová
ověřovatelka

Ing. Jana Šťastná
ověřovatelka

