
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 15. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.06.2020 

 

228/15/RM/2020 Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019 v předloženém znění. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

229/15/RM/2020 Prominutí místního poplatku - předzahrádky 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
ekonomickou situaci provozovatelů restauračních a stravovacích služeb, kteří v důsledku krizových 
opatření byli nuceni uzavřít své provozovny, a rozhodla dát podnět správci místního poplatku k 
postupu dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů u 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restauračních 
předzahrádek.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

230/15/RM/2020 Zřízení služebnosti GasNet, p. č. 750/57, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části  pozemku p. č. 750/57 , v k. ú. 
Všetuly, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem,  Klíšská 940/96, Klíše, IČO 
27295567, zastoupená společností GridServices, s. r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1, IČO 27935311 v souvislosti se stavbou "ROZ, Holešov, Plynovod a přípojka, číslo stavby: 
8800091194" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

231/15/RM/2020 Zřízení služebnosti "Úprava telekomunikační sítě CETIN na ul. 6. května, Všetuly" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části  pozemku p. č. 967/1 v   k. ú. 
Všetuly, pro společnost CETIN, a. s., Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, IČO 04084063, v 
souvislosti se stavbou "11010-092851, RVDSL9946_M_Z_HOLV155-HOLV1HR_NDN", dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
232/15/RM/2020 Žádost Římskokatolické farnosti Holešov o prodloužení termínu realizace a 
předložení vyúčtování účelové dotace (zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandera) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  



uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Holešova 
uzavřené mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov dne 21.02.2020 dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

233/15/RM/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Holešov - Rekonstrukce kulturního a 
společenského centra III. NP - prohlídkový okruh - 1. část" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností RAPOS, spol. s r. o., IČO 25504487, 
Palackého 529, 769 01 Holešov, na realizaci stavebních prací investiční akce "Holešov - 
Rekonstrukce kulturního a společenského centra III. NP - prohlídkový okruh - 1. část" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

234/15/RM/2020 Vyhlášení volných dní na 2. Základní škole Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vyhlášení dvou volných dní (29.06.2020 a 30.06.2020) na 2. Základní škole Holešov z 
organizačních a provozních důvodů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

235/15/RM/2020 Jmenování členů školských rad 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
- Mgr. Ludmila Trhlíkovou, Milana Roubalíka a Mgr. Janu Slovenčíkovou za členy školské rady 
při 1. Základní škole Holešov 
- Ing. Pavla Karhana a Milana Roubalíka za členy školské rady při 2. Základní škole Holešov 
- Ing. Pavla Karhana, Milana Roubalíka a Mgr. Janu Slovenčíkovou za členy školské rady při 3. 
Základní škole Holešov 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

236/15/RM/2020 1. úprava rozpočtu ÚŠJ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

237/15/RM/2020 Změna odpisového plánu, úprava rozpočtu č. 1 - 2. ZŠ Holešov 
 
I. Rada města Holešova schválila  

 příspěvkové organizaci  2. Základní škola Holešov 
 

1. změnu odpisového plánu - úpravu č. 1 na rok 2020  

2. úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2020  
  
dle předloženého návrhu.  



Usnesení: PŘIJATO 

 

238/15/RM/2020 Změna odpisového plánu ÚŠJ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu - úpravu č. 1 na rok 2020 příspěvkové organizaci  Ústřední školní 
jídelna Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

239/15/RM/2020 Změna rozpočtu - RO 3/2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

240/15/RM/2020 Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
- Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
  
účetní závěrky za rok 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
241/15/RM/2020 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. účetní závěrku za rok 2019 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2019 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

242/15/RM/2020 Návrh finančních odměn vedení příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výši finanční odměny 



  
- ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové 
- ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové 
- řediteli 3. Základní školy Mgr. Ivu Junáškovi 
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Mgr. Ivaně Oralové 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě Turoňové 
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové 
- řediteli Ústřední školní jídelny Holešov Karlu Kotoučkovi 
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace  Mgr. Janě Šťastné 
- řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Karlu Adamíkovi 
  
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

243/15/RM/2020 Úvěrová smlouva na rekonstrukci budovy krytého bazénu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu o úvěru na rekonstrukci budovy krytého bazénu na ul. Tovární 1081, Holešov, se 
společností ČSOB v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

244/15/RM/2020 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 2/2020 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory,  
p. o., Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

245/15/RM/2020 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova určila 
  
plat řediteli Městského kulturního střediska Holešov Mgr. Karlu Adamíkovi  s účinností od 
01.07.2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
246/15/RM/2020 Prodej městských pozemků, případně jejich částí k výstavbě rodinných domů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodeje částí městských pozemků p. č. 901, zahrada, o výměře 172 m2, p. č. 897, ostatní plocha, o 
výměře 147 m2, p. č. 896/4, zahrada, o výměře 361 m2, p. č. 896/6, zahrada, o výměře 249 m2, částí 
p. č. 772/19, ostatní plocha, o výměře cca 124 m2, části p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 584 
m2,  vše k. ú. Holešov, k výstavbě rodinných domů, a to: 
  
- pozemek označený písmenem A: Ing. Vladimír König, bytem Buštěhrad, za kupní cenu 2.520 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené 
  
- pozemek označený písmenem B: Ing. Vladimír König, bytem Buštěhrad, za kupní cenu 
2.520 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené 



  
- pozemek označený písmenem C: Ing. Roman Koutný, bytem Zlín, za kupní cenu 2.900 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené 
  
dle podkladů, které byly nedílnou součástí zveřejnění na úřední desce e. č. 184/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

247/15/RM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 454 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví 
ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
248/15/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 140 m2,  k. ú. Holešov, 
manželům Ladislavu a Janě Brázdilovým, bytem Holešov, za kupní cenu 2.000 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

249/15/RM/2020 Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, zahrada, o výměře cca 17 m2, k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví manželů Miroslava a Alice Juřicových do vlastnictví města Holešova.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

250/15/RM/2020 Revokace usnesení - LUKO 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revokaci usnesení č. 34/2/RM/2020, ze dne 03.02.2020, týkající se trvání na uzavření směnné 
smlouvy na základě usnesení č. 168/5/ZM/2019, ze dne 04.11.2019, směny části pozemku p. č. 
1390/3, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova a části pozemku p. č. 
1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, s doplatkem za rozdílnou výměru 500 
Kč/m2. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. revokaci usnesení 168/5/ZM/2019, ze dne 04.11.2019, týkající se směny části pozemku p. č. 
1390/3, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova a části pozemku p. č. 
1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, s doplatkem za rozdílnou výměru 500 
Kč/m2 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku    p. č. 1390/3, zahrada, o výměře 
určené geometrickým plánem č. 2387-138/2019 218 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této 
společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o 



výměře cca 55 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 500 
Kč/m2  + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

251/15/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
změnu termínu konání akce "Run Rally", pořádanou STRG Holešovský region z. s., IČO 
06193960, a to dne 26.07.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

252/15/RM/2020 Pověření starosty k podání žádosti o výmaz zástavního práva 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta k podání žádosti o výmaz zástavního 
práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov, dle Smlouvy V2 1530/1997 ze 
dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním úřadem v Kroměříži a městem Holešov. 

2. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat za město ve věci výmazu zástavního 
práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov, dle Smlouvy V2 1530/1997 ze 
dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním úřadem v Kroměříži a městem Holešov.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

253/15/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy s MGC Holešov, o. s. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
ukončení nájemní smlouvy s MGC Holešov, o. s., IČO 26615606, výpovědí k 01.10.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

254/15/RM/2020 Výzva k úhradě bezdůvodného obohacení 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uhrazení částky 18.135 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p. č. 2600/53, k. ú. 
Holešov společnosti UNIQUE Textiles, s. r. o., se splatností do 15.06.2020 v případě, že nebude 
doložen právní titul k užívání předmětného pozemku. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

255/15/RM/2020 Přerušený materiál ze dne 27.04.2020 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 
641/1, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, ostatní plocha, o výměře 166 m2, k. ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

256/15/RM/2020 Přerušený materiál ze schůze RM dne 27.04.2020 - zveřejnění záměru prodeje 
části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 



  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca    24 m2, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

257/15/RM/2020 Zveřejnění záměru převodů pozemků - TJ Holešov - házená 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 44 m2, k. ú. Holešov (na pozemku stojí stavba čp. 640 ve vlastnictví TJ Holešov, oddíl 
házené, z. s.), dle předloženého návrhu.  

2. zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č. 1802/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 1.310 m2 a pozemku p. č. 1802/2, ostatní plocha a sportoviště, o výměře 
1.749 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.     

Usnesení: PŘIJATO 

 

258/15/RM/2020 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,  k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k pozemku parc. č. 
3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 
m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

259/15/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměrů prodeje částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, o výměře cca 103 
m2 a cca 142 m2, k. ú. Holešov, za minimální kupní cenu 300 Kč/m2 dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

260/15/RM/2020 Přerušený materiál ze schůze RM dne 27.04.2020 - zveřejnění záměru prodeje 
pozemků k. ú. Dobrotice, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3846, orná půda, o výměře 703 m2, k. ú. Dobrotice, p. č. 
3886, ostatní plocha, o výměře 6.394 m2, k. ú. Dobrotice, p. č. 1073, orná půda, o výměře 6.689 m2, 
k. ú. Žopy a p. č. 1056, orná půda, o výměře 1.002 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

261/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Slováček (M. Horáková) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podal  Jiří Slováček a Martina Horáková, a to pod 
podmínkou, že se vlastník pozemku bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s 



§ 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na 
vymezení části pozemku p. č. 3871,    k. ú. Dobrotice, na plochu rekreace specifických forem 
- agroturistika (RX).  Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

262/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. Navrátilovi 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
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 podali Radoslav a Milada Navrátilovi, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

263/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Syřenová (2) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 Marie Syřenová dne 10.03.2020, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
pozemku p. č. 2986/1, k. ú. Holešov, na plochu umožňující výstavbu zahrádkářské chaty. Návrh na 
pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

264/15/RM/2020 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - P. Ševčíková,P. Valentíková 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podaly Pavla Ševčíková a Pavla Valentíková, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je požadavek na vymezení p. č. 2337/1 a p. 
č.  st. 207, k. ú. Dobrotice, na plochu pro bydlení. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 

 

265/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Svozilová (2. žádost) 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 Renata Svozilová dne 20.04.2020, a to pod 



podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je vymezení pozemků p. č. 682/1 a 682/33, k. ú. 
Všetuly, jako plochy rodinné rekreace (RI). Požadavek bude prověřen v rozsahu  dle návrhu 
architekta města. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

266/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - K. a R. Dunčovi 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
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 podali  Kateřina Dunčová a Radim Dunča, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s 
§ 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je změna využití pozemků p. č. 3294/5, 3294/7, 
3294/8 a 3294/9, vše v k. ú. Holešov, na plochu smíšenou obytnou (SO). Návrh na pořízení změny 
bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
267/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z. Vavřina + 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podali Zdeněk Vavřina, Jiří Gazaň, Ing. Luboš 
Kopecký a Ing. Jiří Blahynka, to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je 
požadavek na vymezení pozemků p. č. 2658/1 a 2659/11, k. ú. Holešov,  na plochu smíšenou 
obytnou (SO). Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

268/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Klabanovi 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podali  Renata a Marián Klabanovi, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelé  budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
pozemku p. č. 10/2 a 371/2, k. ú. Všetuly, na plochu  občanského vybavení - komerční zařízení (OK). 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

269/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a Marie Bakalovi 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podali František a Marie Bakalovi dne 07.05.2020, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je požadavek na  vymezení 
pozemků  p. č. 18/2, 18/3, 18/6 a 446/2, k. ú. Žopy,  v předloženém  rozsahu  pro rostlinnou 
zemědělskou výrobu. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

270/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Harárová, Ing. Karol Harár 
(BI) 

I. Rada města Holešova projednala 
  
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 podali  Ing. Karol Harár a Ludmila Harárová  dne 
31.01.2020. Předmětem návrhu je požadavek na: 
  
vymezení pozemků p. č. 112/1, 112/3,  k. ú. Dobrotice,  na plochu bydlení a prověřeno zastavěné 
území v této části.  
O pořízení změny územního plánu, jejímž předmětem je prověření uvedených požadavků, rozhodlo 
Zastupitelstvo města Holešova dne 17.02.2020 usnesením č. 24/2/ZM/2020 v souvislosti s 
rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 29.06.2018, kterým tato část územního plánu 
byla zrušena.  
  
II. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 
vymezení pozemku p. č. 135/8, k.  ú. Dobrotice, na plochu  bydlení. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

271/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. P. Karhan 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podal Ing. Pavel Karhan,  a to pod podmínkou, že 
se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov 
za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

272/15/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky město Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a požadavky města na 
změnu Územního plánu Holešov dle předloženého znění s tím, že bod 7 těchto požadavků, tj. plocha 
OK 405, bude řešen pouze za podmínky souhlasu vlastníků pozemků. Požadavky budou zahrnuty 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

273/15/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 



I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
změnu termínu konání akce "Den dětí", pořádanou příspěvkovou organizací Středisko volného 
času, p. o., Holešov, IČO 75088606, konané dne 07.06.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

274/15/RM/2020 Revokace usnesení ZM ze dne 11.05.2020 - Směna pozemků k. ú. Holešov, 
Nadsadová III 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. z důvodu odštěpení společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, od společnosti EL-
ENG, s. r. o., IČO 27693554, revokaci usnesení č. 47/03/ZM/2020 týkající se směny částí 
pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, 
s. r. o., část pozemku p. č. 1976/6, orná půda, část pozemku p. č. 3509/1, orná půda, ze 
spoluvlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, s. r. o., část pozemku 
p. č. 1979/1 - orná půda, k. ú. Holešov, a z vlastnictví (spoluvlastnictví) této společnosti přejde 
do vlastnictví města Holešova část pozemku  p. č. 1974/1, orná půda, část pozemku p. č. 1975/1, 
orná půda, část pozemku p. č.  1976/2, orná půda, část pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část 
pozemku p. č. 1978/1, orná půda, část pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, bez 
dalšího finančního vyrovnání. Pozemky budou zaměřeny a převedeny směnnou smlouvou po 
dokončení investičního záměru.   

2. směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, část pozemku p. č. 1976/6, orná půda, část 
pozemku p. č. 3509/1, orná půda, ze spoluvlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, část pozemku p. č. 1979/1 - orná půda,    k. 
ú. Holešov, a z vlastnictví (spoluvlastnictví) této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova 
část pozemku  p. č. 1974/1, orná půda, část pozemku p. č. 1975/1, orná půda, část pozemku p. 
č.  1976/2, orná půda, část pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část pozemku p. č. 1978/1, orná 
půda, část pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Pozemky budou zaměřeny a převedeny směnnou smlouvou po dokončení investičního záměru.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

275/15/RM/2020 Městský stadion Míru - smlouva o užívání 

I. Rada města Holešova schválila 
  
užívání části pozemku p. č. 460/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. 
Holešov,  Tělovýchovnou jednotou Sokol Rymice, z. s., za příspěvek na energie a údržbu ve výši 
250 Kč za jednu tréninkovou jednotku, a to 1-2 týdně do 31.08.2020 dle stanoveného harmonogramu 
užívání. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

Holešově 15.06.2020 

                

                     Mgr. Rudolf Seifert v. r.            Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
                           starosta města                           ověřovatelka 
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Vyvěšeno dne: 22.06.2020 

Sejmuto dne: 
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