
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 24.06.2019 

 

71/3/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 3/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

72/3/ZM/2019 Fixace sazby úroků u úvěrových smluv s ČS a ČSOB z roku 2013 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rámcovou smlouvu s Komerční bankou, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33, o obchodování na 
finančním trhu dle předloženého návrhu a 

2. předloženou nabídku Komerční banky, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33, na zajištění úrokového 
rizika (fixaci úroků) u uvěrových smluv města s ČS a ČSOB z roku 2013. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

73/3/ZM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě s KB o úvěru ze dne 25.06.2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 
33 čp. 969, IČO 4531 7054, ze dne 25.06.2018 s novým limitem úvěru 35 mil. Kč a se splátkou jistiny 
do 25.06.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

74/3/ZM/2019 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 
výpomoci pro příspěvkové organizace: 
  
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 630                       - 3.738.753,00  Kč 
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625                       -    462.671,00  Kč 
- 3. Základní škola Holešov, Družby 329                                        - 2.739.109,80  Kč  
  
na předfinancování projektů Ministerstva pro místní rozvoj, IROP - výzva č. 47 a projekt Ministerstva 
životního prostředí - "Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení 
pro účely EVVO" v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

75/3/ZM/2019 Žádost o náhradu škody 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
vyplacení náhrady škody paní Useinové vzniklé v souvislosti s úrazem. 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

76/3/ZM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání obecně závazné vyhlášky 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Holešov a obcí Lechotice dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Holešov a část školského obvodu základní školy zřízené městem Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

77/3/ZM/2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 
2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 
2018, který byl vyvěšen na úřední desce v době od 09. do 25.04.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

78/3/ZM/2019 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2018 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2018 bez výhrad 
  
dle předložených návrhů. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 
 

79/3/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na akci "Rekonstrukce 
tělocvičny T. J. Sokol Holešov - II. etapa" ve výši 1,5 mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO  

 

80/3/ZM/2019 Odměny předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2019 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 



81/3/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka silnice 
II/438 - ul. Tovární" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka silnice II/438 - ul. 
Tovární", a to: 

1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1346/2, ostatní plocha, o výměře 
603 m2, a p. č. 1346/3, ostatní plocha, o výměře 244 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/41, ostatní plocha, o výměře 210 m2, p. č. 1329/42, ostatní 
plocha, o výměře 94 m2, a p. č. 1329/44, ostatní plocha, o výměře 84 m2, vše k. ú. Holešov, z 
majetku Zlínského kraje do majetku města Holešova. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

82/3/ZM/2019 Úplatné nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 906/5 a p. č. 906/4, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 906/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, součástí 
pozemku je stavba bez čp/če, a id. 1/2 pozemku p. č.  906/5, zahrada, o výměře 526 m2, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví Ladislava Petříka a PhDr. Jarmily Petříkové do vlastnictví města Holešova, 
za kupní cenu 1000 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

83/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov", který podala společnost LUKO, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

84/3/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - ETMONTA, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podala společnost ETMONTA, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

85/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lenka Kubáčková 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podala Lenka Kubáčková. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

86/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl 



I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podal Vlastimil Štopl. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

87/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podala Jaroslava Remešová. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

88/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M. Fuksa 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podala Eva Buchtíková a Miroslav Fuksa. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  

89/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Petr Nohýl 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podal Petr Nohýl. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

90/3/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z. Sikorová, V. Matyášová 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo 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 města Holešov, který podala Zdeňka Nováková, Zdeňka Sikorová 
a Vladimíra Matyášová. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

91/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3650, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 3650, ostatní plocha, o výměře cca 260 m2, 
k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

92/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1403/2, k. ú. Holešov 



I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1403/2, ostatní plocha, o výměře cca 
100 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

93/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o výměře cca 26 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

94/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 1923/18, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

95/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, orná půda, o výměře cca 2.000 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

96/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr směny pozemků a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Pavly 
Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Dobrotice a z vlastnictví Pavly 
Zbrankové přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 84/1, zahrada, o výměře cca 70 
m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. Bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu 
pozemků hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

97/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1916/7, k. ú. Holešov 

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

 

98/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 



  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na 
pozemku stojí stavba čp 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

99/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje části městského pozemku p. č. 2664/2, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

100/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Všetuly (Dukelská) 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr směny pozemků (případně částí pozemků) a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejdou do vlastnictví SVJ Dukelská čp. 419, 420, 421 a 422 částí pozemků p. č. 2/1, p. č. 2/15, p. č. 
2/16 a p. č. 2/19, a pozemek p. č. 2/18 o celkové výměře cca 396 m2,  k. ú. Všetuly a z vlastnictví SVJ 
Dukelská čp. 419, 420, 421, 422 přejde do vlastnictví města část pozemku p. č. 2/17, o výměře cca 
396 m2, k. ú. Všetuly. Bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatel, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

101/3/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnit záměr prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, orná půda, o výměře 10.045 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

102/3/ZM/2019 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2600/27, ostatní plocha, o výměře 146 m2, a p. č. 3549/4, 
ostatní plocha, o výměře 54 m2, 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 č. 
UZSVM/BKM/3891/2019-BKMM, pozemků p. č. 2600/27, ostatní plocha, o výměře 146 m2, a p. č. 
3549/4, ostatní plocha, o výměře 54 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova, dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  
 

103/3/ZM/2019 Prodej pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č. 1247 a p. č. 1248 k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej pozemku p. č. 1247, zahrada, o výměře 123 m2 a část pozemku p. č. 1248, zahrada, o 
výměře cca 237 m2, k. ú. Žopy, Jarmile Bakalové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 



2. prodej pozemku p. č. 1249, zahrada, o výměře 95 m2 a část pozemku p. č. 1248, zahrada, o 
výměře cca 44 m2, k. ú. Žopy, Mgr. Liboru Sovadinovi a Mgr. Michaele Sovadinové za kupní 
cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

104/3/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 97 
Holešov 
 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 324 m2, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 97, k. ú. Holešov, Tomáši Zatloukalovi za kupní cenu 1.800.000 Kč 
za účelem vybudování zdravotnického zařízení (2 lékařských ordinací včetně příslušenství a 1 bytové 
jednotky). 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

105/3/ZM/2019 Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 64/2/ZM/2019 ze dne 17.04.2019 týkající 
se zveřejnění záměru směny z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Petra Odložilíka. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Petra Odložilíka, část městského pozemku p. č. 682/3, ostatní plocha, o výměře cca 4 
m2 a p. č. 772/1, ostatní plocha, o výměře cca 1 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Petra 
Odložilíka přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 228, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře cca 5 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu 
pozemků hradí město Holešov. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

106/3/ZM/2019 Směna pozemků - k. ú. Količín 
 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
 
 
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Zdeňky Navrátilové, 
část městského pozemku p. č. 276/1, vodní plocha, o výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, z vlastnictví 
Zdeňky Navrátilové přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 101/2, orná půda, a p. č. 
100, zahrada, o celkové výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu a bez 
dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatelka. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

107/3/ZM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 s Radkem 
Zapletalem, bytem Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 



V Holešově 28.06.2019 
 
 

                                                                                                                                                                 

 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
      Zdeněk Hlobil v. r.               Ing. Jana Šťastná v. r. 

           ověřovatel                       ověřovatelka 

 

 

 

Ev. č. 320/2019 

Vyvěšeno dne: 03.07.2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 19.08.2019 

 


