
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
08.11.2021 

 

82/5/ZM/2021 Komplexní pozemkové úpravy Martinice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
návrh nového uspořádání pozemků pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Martinice u Holešova, k. ú. Žopy, a části k. ú. Holešov dle předloženého návrhu 
vypracovaného společností GB-geodezie, spol. s r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

83/5/ZM/2021 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání obecně závazné 
vyhlášky 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Holešov a 
obcí Horní Lapač dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 2/2021, kterou se stanoví školský obvod 
základní školy zřízené městem Holešov a části školských obvodů základních škol zřízených 
městem Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

84/5/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství na území města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

85/5/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



86/5/ZM/2021 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v roce 
2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2021 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

87/5/ZM/2021 Pověření člena zastupitelstva města k funkci obřadníka 

I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  

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

Usnesení: PŘIJATO 

 

88/5/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 5/2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 12, 13 a 14/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

89/5/ZM/2021 Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 3500/18, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 3500/18, zahrada, o výměře cca 26 m2, k. ú. 
Holešov, manželům Mgr. Evě Poiselové Ph.D. a Mgr. Danielu Poiselovi, bytem Holešov, 
za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

90/5/ZM/2021 Žádost Ing. Františka Fuita o prodej části městského pozemku, k. ú. 
Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 4040, ovocný sad, o výměře cca 
3 000 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu za kupní cenu 150 Kč/m2. 
  
Usnesení: PŘIJATO 



91/5/ZM/2021 Žádost Piska/Pospíšil o prodej pozemku parc. č. 768/1, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku parc. č. 768/1, zahrada, o výměře 
1  829  m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu za kupní cenu 2.500 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

92/5/ZM/2021 Žádost Michaely Cvekové o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 

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

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

93/5/ZM/2021 Žádost Petra Cveka o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. Žopy 

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

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

94/5/ZM/2021 Žádost Petra Pochmana a Marka Orala o prodej části pozemku p. č. 1376/4, 
k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 400 m2, k. ú. 
Žopy,  Marku Oralovi, bytem Holešov, za kupní cenu 1.150 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. Do kupní smlouvy bude zapracováno předkupní právo pro město Holešov za 
stejných podmínek. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

95/5/ZM/2021 Žádost Radka Zapletala o směnu částí pozemků, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

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



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

Usnesení: PŘIJATO 

 

96/5/ZM/2021 Žádost Aleše Zapletala o prodej městského pozemku, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3198, orná půda, o výměře 36 
838 m2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

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

 

 

Ev.č.361/2021 
Vyvěšeno dne: 23.11.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 09.12.2021 
 


