
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
21.02.2022 

 

1/1/ZM/2022 Komplexní pozemkové úpravy Martinice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
aktualizaci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Martinice u Holešova, části k. ú. Holešov, Žopy a Přílepy u Holešova dle 
předloženého návrhu vypracovaného společností GB-geodezie, spol. s r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

2/1/ZM/2022 Dotace pro TS na odpadové centrum pro rok 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., 
o dotaci v roce 2022 na úhradu provozní ztráty odpadového centra ve výši 3 mil. 360 tis. 
Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

3/1/ZM/2022 Dotace pro TS na koupaliště pro rok 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., 
o dotaci v roce 2022 na úhradu provozní ztráty zámeckého koupaliště ve výši 760 tis. 
Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

4/1/ZM/2022 Dotace pro TH na provoz bazénu 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Tepelné hospodářství Holešov, s. r. o., 
o dotaci v roce 2022 na úhradu provozní ztráty vzniklé při provozu krytého bazénu a na 
vybavení sportovišť ve výši 3 mil. Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

5/1/ZM/2022 Zrušení navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 
středisko Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
zrušit navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov ve výši 500 tis. Kč v rámci změny rozpočtu č. 6/2021. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

6/1/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 1/2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 18 a 1/2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

7/1/ZM/2022 Projekt Otevřené brány v letech 2022-2024 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- zapojení města Holešova do projektu Otevřené brány v letech 2022-2024, 
- poskytnutí dotace v celkové výši 150.000 Kč dle předloženého návrhu a 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Holešova 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

8/1/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 66/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 66/2, ostatní plocha, jiná 
plocha, dle GPL č. 2751-183/2021 p. č. 66/3 o výměře 1 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

9/1/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1916/7, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1916/7, ostatní plocha, o výměře 376 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

10/1/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje pozemku, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 403, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 1 795 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



 
11/1/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 2664/2, p. č. 2727/40 a p. č. 
2727/39, k. ú. Holešov, vše ostatní plocha o celkové výměře cca 90 m2, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

12/1/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1828/33, k. ú. 
Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1828/33, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře cca 78 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

13/1/ZM/2022 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Josef Janalík 

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 zkráceným postupem, který 
podal Josef Janalík, Palackého 1341, Holešov, dne 15.11.2021. Předmětem návrhu byl 
požadavek na vymezení části pozemku p. č. 148/43, k. ú. Količín, na plochu umožňující 
výstavbu rodinného domu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

14/1/ZM/2022 Zelená střecha - smuteční síň Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zahájení přípravy investiční akce "Zelená střecha - smuteční síň Holešov" 
včetně objednání projektových dokumentací a administrativní činnosti akce. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 V Holešově 25.02.2022 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
Ing. Martin Koplík v. r.                          Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r. 
ověřovatel       ověřovatelka     
 
Ev.č. 83/2022 
Vyvěšeno dne: 02.03.2022 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 18.03.2022 

 


