
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 14. schůze Rady města Holešova, která se konala 10.06.2019 

 

271/14/RM/2019 Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila  
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2018 v předloženém znění. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

272/14/RM/2019 Žádost o dotaci - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Količín 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (DA) pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Količín. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vyčlenění finančních prostředků (vlastních zdrojů) z rozpočtu města pro rok 2020 na spolufinancování akce.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

273/14/RM/2019 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. Ivo Junáškovi 
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Bc. Aleně Kotoučkové 
- 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 
- pověřené vedením organizace Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Bc. Lence 
Hasníkové 
  
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

274/14/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Víceúčelové hřiště Žopy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 3/2017) a na základě 
podaných nabídek dodavatele investiční akci "Víceúčelové hřiště Žopy", a to společnost StavoSport, s. r. o., 
Přehradní 233, Fryšták, IČO 29278481, s nabídkovou cenou 1.962.924,19 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

275/14/RM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

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  

 

276/14/RM/2019 Prodej drobného majetku města 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prodej vitríny pro KO KDU-ČSL za cenu pořízení, tj. 14.520 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

277/14/RM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu a vydání obecně závazné vyhlášky 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Holešov a obcí Lechotice dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
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  

 

278/14/RM/2019 Žádost o náhradu škody 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vyplacení náhrady škody Marii Useinové vzniklé v souvislosti s úrazem. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

279/14/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě s KB o úvěru ze dne 25.06.2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

280/14/RM/2019 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

281/14/RM/2019 Podklady a doporučení Komise památkové péče a letopisectví k využití 2. poschodí zámku v 
Holešově a definitivnímu umístění paměťových institucí města Holešova 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  



podklady a doporučení Komise památkové péče a letopisectví k využití 2. poschodí zámku v Holešově a 
definitivnímu umístění paměťových institucí města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

282/14/RM/2019 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. účetní závěrku za rok 2018 a 

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

Usnesení: PŘIJATO  

 

283/14/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 6/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

284/14/RM/2019 Změna rozpočtu - RO 3/2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

285/14/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

286/14/RM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

287/14/RM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Všetuly (Dukelská) 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

288/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3650, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 



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

 

289/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2538/5, p. č. 2539/5 a p. č. 2539/6, k. ú. 
Holešov 
 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 2538/5, orná půda, o výměře 71 m2, p. č. 2539/5, ostatní 
plocha, o výměře 13 m2, a p. č. 2539/6, ostatní plocha, o výměře 12 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

290/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. Holešov 

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

 

291/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2664/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

292/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1923/18, k. ú. Holešov 

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

 

293/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3287, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 
 

294/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

295/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1403/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 



  
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 

 

296/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2525/4, k. ú. Holešov 

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

 
 

297/14/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1916/7, k. ú. Holešov 

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

 

298/14/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1828/28, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1828/28, ostatní plocha,           o výměře cca 32 
m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

299/14/RM/2019 Prodej pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č. 1247 a p. č. 1248      k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

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 

300/14/RM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, 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  

 

301/14/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Holešov - okružní křižovatka silnice II/438 - ul. 
Tovární" 

I. Rada 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  

 

302/14/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu městského pozemku za účelem zahrádkaření 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním včelstev na pozemku p. č. 2656/4, trvalý travní porost, o výměře 568 m2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

303/14/RM/2019 Úplatné nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 906/5 a p. č. 906/4, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

304/14/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 12.12.2011 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

305/14/RM/2019 Zahrádka p. č. 3302/3,4, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpověď Natalii Tsuperiak z pronájmu městského pozemku k zemědělskému využití – zahrádky, p. č. 3302/3, 
orná půda, o výměře 181 m2, k. ú. Holešov, k 01.07.2019 s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
- vrácení nájemného Olze Kaňové za pronájem části městského pozemku p. č. 3302/3, orná půda, o výměře 
181 m2. Nájemné činí 151 Kč/10 měsíců. 
  
- vrácení nájemného Natalii Tsuperiak za pronájem části městského pozemku p. č. 3302/3, orná půda, o výměře 
181 m2. Nájemné činí 45 Kč/3 měsíce. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

306/14/RM/2019 Směna pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

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  

 



307/14/RM/2019 Směna pozemků - k. ú. Količín 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  

 

308/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Buchtíková, M. Fuksa 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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 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. Pořizování této 
změny bude zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období", kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

309/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Vlastimil Štopl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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 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. Pořizování této změny bude 
zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou pořizovatel 
předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

310/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Petr Nohýl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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 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. Pořizování této změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou pořizovatel předkládá 
nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

311/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lenka Kubáčková 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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. Pořizování této změny bude 
zahrnuto do projednání Zprávy o uplatňování "Územního plánu Holešov za uplynulé období", kterou pořizovatel 
předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

312/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Z. Nováková, Z. Sikorová, V. Matyášová 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 



  
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 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. Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období", kterou pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

313/14/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - ETMONTA, s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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. Pořizování této změny 
bude zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období", kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

314/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova prozhodnout 
  
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 LUKO, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude 
podílet na úhradě nákladů na její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny 
bude zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování ÚP Holešova za minulé období", kterou pořizovatel předkládá 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

315/14/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jaroslava Remešová 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
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, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet 
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude 
zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období", kterou pořizovatel 
předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
Usnesení: PŘIJATO  

316/14/RM/2019 Přijetí finančního daru od společností a obyvatelů Žop na podporu výstavby dětského hřiště 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přijetí finančního daru od subjektů: 
  
- Dětská skupina SOVIČKA v Žopech - Klub občasných a studentských aktivit - K.O.S.A.,     z. s. 
- JACOM, spol. s r. o. 
- SDH Žopy 
- Golfový Klub Holešov, z.s . 
- MAJIR, s. r. o.  
- OBBE, s. r. o. 
- RAVAL INTERIER, s. r. o. 
- Autodílna Vykoukal, s. r. o. 
- BRF trans, s. r. o. 
- PDK Styl, s. r. o. 
- Inženýrská Investiční, s. r. o.  
- Radek Sedláček 
- Olympia, z. s. 
- manželé Bartíkovi 
- manželé Klesnilovi 
- Bakala František ml. 



a Miroslav Beňa 
v celkové výši 65.000 Kč na podporu výstavby dětského hřiště v Žopech. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

317/14/RM/2019 Žádost o finanční příspěvek na invalidní vozík 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 12.000 Kč jako příspěvek na zvláštní pomůcku 
- invalidní vozík pro Zdeňka Krčmaře dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 11.06.2019 

 

           Mgr. Rudolf Seifert v. r.         Oldřich Rektořík v. r.  
                 starosta města                                     ověřovatel 
 

Ev.č. 292/2019 

Vyvěšeno dne: 19. 06. 2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 09. 07. 2019 

 


