
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
20.09.2021 

 

64/4/ZM/2021 Dopravní obslužnost - Žopy 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji na dopravní obslužnost 
-  autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy na rok 2021.     
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

65/4/ZM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování (přerušená zpráva ze ZM ze dne 
28.06.2021) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vyúčtování finančního příspěvku na autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy za rok 
2020 dle předloženého návrhu a uhrazení doplatku v souladu se smlouvou 
č.  0/0119/2020/DOP, čl. V.    
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

66/4/ZM/2021 Dofinancování rekonstrukce bazénu 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
výsledek soutěže "Rekonstrukce bazénu" za 107 mil. Kč a soutěže "Humanizace CpS" 
za 41,6 mil. Kč + DPH. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
profinancování rekonstrukce bazénu (stavebních prací dle smlouvy) tak, že dojde k 
čerpání již schváleného úvěru ve výši 85 mil. Kč a 22 mil. Kč bude zařazeno do rozpočtu 
roku 2022 dle usnesení rady města č. 276/16/RM/2021 a profinancování 
akce "Humanizace CpS" tak, že celkových 48 mil. Kč bude zařazeno do rozpočtu roku 
2021, 2022 a 2023. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

67/4/ZM/2021 VPS o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty veřejného kluziště na rok 
2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností TS Holešov o poskytnutí dotace 
k úhradě provozní ztráty při provozování  veřejného kluziště na rok 2022 dle 
předloženého návrhu. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

68/4/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 4/2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 9, 10 a 11/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

69/4/ZM/2021 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 
2022-2024 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
aktualizaci "Komunitního plánu sociálních služeb" města Holešova na období 
2022- 2024 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

70/4/ZM/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

71/4/ZM/2021 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 
2022- 2026 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
navržené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční 
období 2022-2026 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

72/4/ZM/2021 Žádost Jiřího Turečka o prodej části pozemku p. č. 628/1, k. ú. Lukoveček 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 628/1, lesní pozemek, 
o  výměře cca 840 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

73/4/ZM/2021 Žádost Tomáše Soldána o prodej části pozemku p. č. 1344, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1344, ostatní plocha, o výměře 
cca 287 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

74/4/ZM/2021 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 84 m2 , k. ú. Žopy, z vlastnictví Ladislava 
Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 500 Kč/m2

, 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde 
do vlastnictví Ladislava Gajdoše část pozemku p. č. 551 o výměře cca 20 m2, k. ú. 
Žopy, a z vlastnictví Ladislava Gajdoše přejde do vlastnictví města Holešova pozemek 
p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře 84 m2, k. ú. Žopy, s doplatkem 150 tis. Kč. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

75/4/ZM/2021 Přerušený materiál ZM 56/3/2021 - žádost Zdeňka Hlobila o směnu 
pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví Zdeňka Hlobila přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 3476, orná půda, a část pozemku p. č. 3477, 
orná půda, o celkové výměře cca 132 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví města přejde do 
vlastnictví Zdeňka Hlobila část pozemku p. č. 3642, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o  výměře cca 115 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu 
pozemků uhradí město Holešov. Rozdílná výměra pozemků nebude finančně 
kompenzována. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

76/4/ZM/2021 Žádost Petra Cveka (Marka Orala) o prodej části pozemku p. č. 1376/4, k. ú. 
Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, 
o  výměře cca 400 + 320 + 230 m2, k. ú. Žopy, dle předložených návrhů včetně zapracování 
předkupního práva pro město Holešov do smlouvy a za minimální kupní cenu 1.000 Kč/m2

. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 



77/4/ZM/2021 Žádost manželů Poiselových o prodej části pozemku p. č. 3500/18, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3500/18, zahrada, o výměře 
cca 26 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

78/4/ZM/2021 Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části pozemku p. č. 
1333/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1333/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o  výměře 6 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního objektu SO 01-17-05.1 
(realizace části nového veřejného chodníku) státní organizaci Správa železnic, za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem zhotoveným před uzavřením kupní smlouvy, a to 
nákladem kupujícího. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

79/4/ZM/2021 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

. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

80/4/ZM/2021 Úplatné nabytí pozemku p. č. 131, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 131, orná půda, o výměře 1.786 m2, k. ú. Dobrotice, 
z  vlastnictví společnosti FK OIL, spol. s r. o., do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 
390.000 Kč + náklady s převodem související. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

81/4/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků s omezujícími podmínkami 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2600/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
232 m2, a p. č. 3546/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 59 m2, vše k. ú. 
Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Holešova.  



2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/5129/2021-BKMM v předloženém znění. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 23.09.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.                          Roman Hyánek v. r. 
ověřovatel       ověřovatel      
 

 

 

 

Ev. č. 310/2021 

Vyvěšeno dne: 04.10.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 20.10.2021 

 


