
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
23.09.2019 

 

108/4/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 4/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

109/4/ZM/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva se spolkem T. J. Sokol 
Holešov, IČO 00532835, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

110/4/ZM/2019 Vystoupení města Holešova z Holešovska-Hostýnska, z. s. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vystoupení města Holešova ze spolku Holešovsko-Hostýnsko, z. s., IČO 04102118, k 31. 
prosinci 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

111/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 768/1, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 768/1, zahrada, o výměře 1.829 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

112/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40,      
k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha, o výměře          
71 m2 a p. č. 724/40, orná půda, o výměře 11 m2, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO   



113/4/ZM/2019 Přerušený materiál ze zasedání ZM 17.04.2019 - zveřejnění záměru prodeje 
části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha, o výměře cca 
175 m2, a pozemku p. č. 750/83, ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

  

114/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, k. ú. 
Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 468 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

115/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 673/11, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 673/11, zahrada, o výměře 727 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

116/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, Grohova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnit záměr 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 cca 250 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 70 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  

 

117/4/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků Novosady 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 111/6/ZM/2018 ze dne 17.12.2018, týkající se směny částí 
pozemků, p. č. 3703/1, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a p. č. 906/5, 
zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 3703/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a část pozemku p. č. 907/8, zahrada, 
o výměře cca 30 m2 a ze spoluvlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových přejde 



do spoluvlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 906/5, zahrada, o výměře cca 
66 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí 
město Holešov.  

Usnesení: PŘIJATO  

 

118/4/ZM/2019 Úplatné nabytí budovy čp 631, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků p. č. 1659, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m2, jehož 
součástí je stavba čp. 631, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p. č. 1659, a p. č. 1658/1, 
zahrada, o výměře 341 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví RNDr. Bohumila Černockého do 
vlastnictví města Holešova za kupní cenu 5.042.000 Kč.  
    
Usnesení: PŘIJATO  

 

119/4/ZM/2019 Prodej části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 2664/2, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. 
Holešov, Pavlu Mlčákovi za kupní cenu 1.555 Kč/m2 + náklady s tímto prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

120/4/ZM/2019 Úplatné nabytí částí pozemků p. č. 3307/1 a p. č. 3307/2, k. ú. Holešov  

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí částí pozemků p. č. 3307/1, zahrada, o výměře cca 21 m2, a p. č. 3307/2, 
orná půda, o výměře cca 33 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Milana Dvorníka za kupní cenu 
700 Kč/m2 včetně nákladů na vyhotovení oplocení a vjezdu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

121/4/ZM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 1923/18, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k. ú. Holešov, Ing. 
Emilu Sedlářovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto prodeje spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

122/4/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", bezúplatný převod 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, z majetku města Holešova do 
majetku Zlínského kraje. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

123/4/ZM/2019 Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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 

 

124/4/ZM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/80 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/80 pozemku p. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Všetuly, 
z vlastnictví Mgr. Jiřiny Koppové, bytem Komárov, do vlastnictví města Holešova.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

125/4/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5 k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné 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. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

126/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Nohýl 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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 města Holešov, který podal Petr Nohýl, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona a budou respektovány limity v území. Návrh na pořízení 
změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
  

127/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M. Fuksa 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  



o 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 města Holešov, který podala Eva Buchtíková a 
Miroslav Fuksa, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů 
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrhu bude vyhověno 
částečně pouze na pozemcích nebo jejich částech, které jsou nyní vymezeny územním 
plánem pro účely zahradnictví jako plocha pro zemědělskou výrobu (VZ). Návrh na pořízení 
změny v tomto rozsahu bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

128/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Müllerová 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
o 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, který podala Jaromíra Müllerová, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka 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  

 

129/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Kubáčková 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo 
  
o 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, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka 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  

 

130/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Gajdošík 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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, který podal Lukáš Gajdošík, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu 
s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrhu bude vyhověno pouze částečně na pozemku p.  č. 
251/1, k. ú. Žopy, a části navazujících pozemků p. č. 251/6 a 251/4 k. ú. Žopy, které však 
nejsou ve vlastnictví žadatele. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 



131/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - H. Svobodová 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo 
  
o 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, který podala Hana Svobodová, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka 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  

  

132/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel Škrabaňa 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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 Pavel Škrabaňa, 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  

 

133/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jakub Stibora 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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, který podal Jakub Stibora, 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  

 

134/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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 města Holešov, který podal Vlastimil Štopl, 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  

 

135/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Petr Molitor 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 



  
o 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, který podal Mgr. Petr Molitor, 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  

 

136/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ivo a Alena Růžičkovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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, který podali Ivo a Alena Růžičkovi, 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  

 

137/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Radka Kadláčková 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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, který podala Radka Kadláčková, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatelka 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  

 

138/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z. 
Sikorová, V. Matyášová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) a 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, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatelky 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  

 

139/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov – ETMONTA, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 



  
o 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., 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  

  

140/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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 amp 
build, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona a v jižní části zůstanou zachovány 
vymezené veřejně přístupné plochy silniční dopravy (DS).  Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

141/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - KST Holešov, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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 firma KST Holešov,            
s. r. o., 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  

 

142/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE Textiles,           
s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo 
  
o 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 UNIQUE 
Textiles, s. r. o., 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  

 

143/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František Krajča 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  



o 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, který podal Františka Krajča, týkající 
se p. č. 876, 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. 
  
II. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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, který podal Františka Krajča, týkající 
se p. č. 923/2. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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, který podal Františka Krajča, týkající 
se p. č. 924/1. 
 
IV. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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, který podal Františka Krajča, týkající 
se p. č. 320/2, 321/4 a 320/7. 
 
V. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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, který podal Františka Krajča, týkající 
se p. č. 320/4. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

144/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Oldřich Hudeček 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  
o 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 Oldřich Hudeček, týkající 
se p. č. 923/1. 
 
 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo  
  
o 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 Oldřich Hudeček, týkající 
se p. č. 319, 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. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo  
 
o 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 Oldřich Hudeček, týkající 
se p. č. 317, 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  

 

145/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - MVDr. Z. Miklík 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  
o 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 MVDr. Zbyněk 
Miklík, týkající se p. č. 895/1. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
o 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 MVDr. Zbyněk 
Miklík, týkající se p. č. 905/6. 
 
III. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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 MVDr. Zbyněk 
Miklík, týkající se p. č. 2975. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

  

146/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jan Horsák 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  
o 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 Jan Horsák. 
 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

147/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslav Lojčík 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  



o 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 Jaroslav Lojčík. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

  

148/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
 
o 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  

 

149/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zbíralovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo  
  
o 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, který podali Ivo a Veronika Zbíralovi, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatelé 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  

 

150/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - GK Holešov, z. s. 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  
o 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 Golfový klub Holešov,       
z. s. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

151/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Ondroušek 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
o 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, který podal Jiří Ondroušek, 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  

  



152/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi                             
(k. ú. Dobrotice) 

I. Zastupitelstvo města Holešova nerozhodlo  
  
o 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 (na pozemku v k. ú. Dobrotice), který 
podali Oksana a Karel Loučkovi. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

153/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Loučkovi (k. ú. Holešov) 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo  
  
o 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 (na pozemku v k. ú. Holešov), který 
podali Oksana a Karel Loučkovi, 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  

 

154/4/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Tiefenbach a D. 
Tiefenbachová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo  
  
o 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, který podali Jaroslav Tiefenbach a 
Dana Tiefenbachová, 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  

 

155/4/ZM/2019 Plánované žádosti o dotace 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. podávání žádostí o dotace na tyto projekty: 
• Vodovod Količín (Národní program Životní prostředí, MZe, případně další) 
• Náhon (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (MZe, 

OPŽP, případně další) 
• Protierozní opatření, mokřady, poldry, rybníky, tůně, výsadby v krajině, polní cesty 

(názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (MZe, OPŽP, případně 
další) 

• Územní studie sídlení zeleně města Holešova (přesné názvy budou doplněny dle 
potřeb konkrétního programu) - MZe, OPŽP, případně další 

• Humanizace CpS v Holešově - zateplení - (Výzva OPŽP, případně jiné) 



• Kluziště (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (Výzva 
MŠMT, případně jiné) - dle podmínek bude vybrán nejvhodnější investor: Město 
Holešov x Orel jednota Holešov, případně další 

• Podzemní kontejnery (Výzva OPŽP, případně jiné) 
• Obnova místních komunikací a jejich součástí, parkovacích ploch, veřejná 

prostranství, zeleň, mobiliář (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 
programu) - (Výzva MMR, případně jíné) 

• Rekonstrukce bazénu (MŠMT, IROP, OPŽP, případně jiné) 
• Generel dopravy, výstavba cyklostezek (názvy budou doplněny dle potřeb 

konkrétního programu) 
• Rekonstrukce a výstavba sportovišť a jejich zázemí (názvy budou doplněny dle 

potřeb konkrétního programu) - (MŠMT - výzva V6 SPORT, případně jiné) 
• Výstavba sociálního bydlení (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 

programu) 
• Zateplení budov (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) 
• Obnova a opravy památek (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 

programu) 

Usnesení: PŘIJATO  

  

156/4/ZM/2019 Výběrové řízení - "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úklid a údržba veřejných prostranství 
města Holešova". 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova uložilo 
 
radě města schválit zadávací podmínky a zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby s názvem "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova".  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

157/4/ZM/2019 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, ostatní plocha, o výměře cca 1.090 m2, včetně 
všech jeho součástí - parkoviště, přístřešku, zídky, oplocení, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví 
MGM, a. s., do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 1.348.550 Kč bez DPH.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
  

158/4/ZM/2019 Plán jednání a kontrol finančního výboru na II. pololetí roku 2019  

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán kontrol Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na II. pol. 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

  



159/4/ZM/2019 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na II. pol. 
2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na II. pol. 2019 dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

 
V Holešově 27.09.2019 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
    
        Ing. Martin Koplík v. r.                Luděk Hradil v. r. 

               ověřovatel                      ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.:  422/2019 

Vyvěšeno dne: 07.10.2019 

Bude sejmuto dne: 23.10.2019 

Sejmuto dne: 

 

 


