
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
11.05.2020 

 

29/3/ZM/2020 Udělení ceny města Holešova a dalších ocenění 

I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
1) PaedDr. Zdeňku Janalíkovi 
    cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2019, "Velkou pečeť města 
Holešova" a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč 
2) Marii Loučkové "Velkou pečeť města Holešova" 
3) Aloisi Reimerovi "Velkou pečeť města Holešova" 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

30/3/ZM/2020 Dokončení řešení úprav náměstí sv. Anny 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
realizaci Památníku Smíření pro dokončení řešení úprav náměstí sv. Anny, a to dle 
návrhu sochaře Ondřeje Olivy - kovový strom s českým, latinským a hebrejským nápisem 
ve spodní části za cenu 680.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO

  

31/3/ZM/2020 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová 
doprava 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti mající 
charakter městské autobusové dopravy na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

32/3/ZM/2020 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
33/3/ZM/2020 Změna OZV o místním poplatku za komunální odpad 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  



obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

34/3/ZM/2020 Změna OZV o místním poplatku ze psů 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o 
místním poplatku ze psů. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

35/3/ZM/2020 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ve výši    
120 tis. Kč na pořízení zahradního traktoru pro novou požární stanici v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

36/3/ZM/2020 Střednědobý rozpočtový výhled města Holešova na roky 2020-2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
střednědobý rozpočtový výhled města Holešova na roky 2020-2022 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

37/3/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 2/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 3, 4 a 5. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
  

 
38/3/ZM/2020 Rozdělení dotací z rozpočtu městě Holešova na sociální služby v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  



poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova nad 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na sociální služby pro rok 2020 dle předloženého návrhu a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

39/3/ZM/2020 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení na rok 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého 
seznamu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

40/3/ZM/2020 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
města 

I. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo 
  
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s     
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 11.05.2020 takto: 

 
 
 
 

   
- člen rady 9.413 Kč 
- předseda výboru nebo komise 4.707 Kč 
- člen výboru nebo komise 3.923 Kč 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2.353 Kč 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

41/3/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 
140 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

42/3/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  



43/3/ZM/2020 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. 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 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
44/3/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 569 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a pozemku p. č. 93, zahrada, o 
výměře 121 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

45/3/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 3701/26, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 3701/26, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. 
Holešov, Haně Friedelové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodeje spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

46/3/ZM/2020 Bezúplatné nabytí stavby komunikace, VO 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí stavby "Účelové komunikace k rodinným domům v lokalitě "Květná" v 
Holešově" včetně vedení veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2393 a p. č. 3680/2, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví MVDr. Martina Poláška, Ing. Petra Haderky a MUDr. Barbory  
 
Haderkové, JUDr. PhD. Milana Vichlendy a Mgr. Evy Vichlendové, Pavla Ehrlicha a MUDr. 
Barbory Ehrlichové, Dušana Žáčka, Radima Many a Dagmar Manové, Bc. Oldřicha 
Zanáška a Kamily Zanáškové, Blanky Bártové a Lubomíra Smolky do vlastnictví města 
Holešova 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

47/3/ZM/2020 Směna pozemků k. ú. Holešov, Nadsadová III 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



směnu 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. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

48/3/ZM/2020 Úplatné nabytí pozemků p. č. 3537/2 a p. č. 2517/5, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků p. č. 3537/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     
2.262 m2, a p. č. 2517/5, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 88 m2, vše k. ú. 
Holešov, z podílového spoluvlastnictví - Petr Bakala k id. 3/8, Šárka Binarová k id. 
3/8, Ing. Martin Sixta k id. 1/8 a Ing. Anna Vyhnálková k id. 1/8 do vlastnictví města za 
kupní cenu 200 Kč/m2. Náklady na převod pozemků hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 
49/3/ZM/2020 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku - "Úklid a údržba veřejných 
prostranství města Holešova" 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
na základě doporučení hodnoticí komise o výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky s 
názvem "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova" jako 
nejvýhodnější společnost Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, za 
nabídkovou cenu 14.485.248 Kč bez DPH. 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
ve věci veřejné zakázky s názvem "Úklid a údržba veřejných prostranství města 
Holešova" starostu města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta uzavřením smlouvy o 
poskytování služeb s vybraným dodavatelem v souladu s jeho nabídkou. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

50/3/ZM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(významné akce v Holešově) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (významné akce 
v Holešově - čj. HOL-645/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 



Usnesení: PŘIJATO 

 

51/3/ZM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí (Akce 
milion) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. Akce milion 
- čj. HOL-643/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních 
smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
52/3/ZM/2020 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na mládežnická družstva) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-647/2020/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

53/3/ZM/2020 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na tělocvičny a podobná zařízení) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. dotace na 
tělocvičny a podobná zařízení - čj. HOL-646/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
V Holešově 13.05.2020 
 
       
 Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
       starosta města 
                
 Ing. Martin Koplík v. r.                                                                                Gabriela Holčáková v. r. 

           ověřovatel                                                          ověřovatelka 

 

Ev. č. 195/2020 

Vyvěšeno dne: 20.05.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 05.06.2020 


