
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 27.04.2020 

 

160/10/RM/2020 Střednědobý rozpočtový výhled města Holešova na roky 2020-2022 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
střednědobý rozpočtový výhled města Holešova na roky 2020-2022 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

161/10/RM/2020 Změna rozpočtu - RO 2/2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

162/10/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 5/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 5/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
163/10/RM/2020 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na Festival židovské kultury 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o nadačním příspěvku ve výši 30.000 Kč od Nadačního fondu obětem 
holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR, na pořádání "Festivalu židovské 
kultury Holešov 2020" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

164/10/RM/2020 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy s Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce nemovitostí čp. 1422 na ul. 
Bořenovská, Holešov, s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213, 
Zlín, IČO 70887306, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

165/10/RM/2020 Kronika města Holešova za rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Kroniku města Holešova 2018" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
166/10/RM/2020 Změny OZV o místních poplatcích 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závazné vyhlášky, kterými se mění obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 o 
místním poplatku ze psů, č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
a č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

167/10/RM/2020 Rozdělení dotací z rozpočtu města Holešova na sociální služby pro rok 
2020 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
usnesení č. 143/9/RM/2020 projednané na schůzi rady města dne 14.04.2020, a to v části 
týkající se žádostí č. 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020, 12/2020 na 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020.   
 
II. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální 
služby pro rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

168/10/RM/2020 Pronájem místností č. 301 a č. 302 v budově čp 1419, Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem místností č. 301 o velikosti 62,48 m2 a 302 o velikosti 55,43 m2 ve III. NP objektu 
občanského vybavení na ul. Pivovarská čp. 1419, Holešov, na pozemku p. č. 1851/2, k. ú. 
Holešov, Základní umělecké škole F. X. Richtera Holešov za účelem vyučování a 
poskytování školských služeb na dobu neurčitou za nájemné 30 Kč/m2/měsíc a úhradu 
energií. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 



169/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků k. ú. Dobrotice, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3846, orná půda, o výměře 703 m2, k. ú. 
Dobrotice, p. č. 3886, ostatní plocha, o výměře 6.394 m2, k. ú. Dobrotice, p. č. 1073, orná 
půda, o výměře 6.689 m2, k. ú. Žopy a p. č. 1056, orná půda, o výměře 1.002 m2, k. ú. Žopy, 
dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

170/10/RM/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. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 

 

171/10/RM/2020 Přerušený materiál ze dne 06.02.2019 a 02.12.2019 - zveřejnění záměru 
prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o výměře 
cca 325 m2 (210 m2 + 50 m2 + 65 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

172/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 276/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, p. č. 278/2, zahrada, p. č. 1038/45, ostatní plocha, p. č. 278/41, zahrada, p. č. 713, 
ostatní plocha, p. č. 705/1, ostatní plocha, p. č. 278/42, zahrada, a p. č. 1038/3, ostatní 
plocha, o celkové výměře cca 240 m2, vše k. ú. Všetuly, za kupní cenu 300 Kč/m2 dle 
předloženého a upraveného návrhu s tím, že v případě, že vzniknou 
věcná břemena jako zahrádky nebo vjezdy do budov, budou tato břemena vybudována dle 
požadavků města Holešova. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

173/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 40 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

174/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 641/1, ostatní plocha, o výměře 166 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

175/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí k 
výstavbě rodinných domů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 

 

176/10/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, 
k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca     
24 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

177/10/RM/2020 Přerušený materiál ze dne 03.02.2020 - zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 

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

178/10/RM/2020 Úplatné nabytí pozemků p.č. 3537/2, a p.č. 2517/5, k.ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 

 

179/10/RM/2020 Žádost Českého červeného kříže Kroměříž o snížení nájmu 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. Uzavření dodatku nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Kroměříž na dočasné snížení nájemného za období od 01.05.2020 do 30.09.2020 v 
celkové výši 8.617,50 Kč; 

2. prominutí dluhu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kroměříž na 
nájemném za měsíc duben 2020 ve výši 50 %; 
  
z důvodu přerušení aktivit v pronajatých prostorách budovy na ul. Pivovarská 1419, 
Holešov, v souvislosti s pandemií koronaviru.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

180/10/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 
(žádost 2) 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  Bc. Magda Mrázková, 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 

 

181/10/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 
(žádost 2) 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  Mgr. Jana 
Kučerová dne 08.04.2020, 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 

 

182/10/RM/2020 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - L. Harárová, J. Ambrožová - 
(BI) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 



  
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 podaly Jarmila Ambrožová a 
Ludmila Harárová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelky  budou podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního 
plánu bude prověřen požadavek na vymezení pozemku p. č. 133 k. ú. Dobrotice na 
plochu bydlení a prověřeno zastavěné území v této části.  Návrh na pořízení změny 
bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období za 
podmínky, že zastavovací studie bude odsouhlasena městem Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

183/10/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Tomčíková 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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  Mgr. Soňa 
Tomčíková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu 
bude prověřen požadavek na vymezení pozemku p č. 132 k. ú. Dobrotice na plochu 
bydlení a prověřeno zastavěné území v této části.  Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období za 
podmínky, že zastavovací studie bude odsouhlasena městem Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

184/10/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L. Harárová,           
Ing. Karol Harár (BI) 

I. Rada města Holešova přerušila 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 Holešov, který podali  Ing. Karol Harár a 
Ludmila Harárová  dne 15.01.2020. Předmětem návrhu je požadavek na: 
  
1.   vymezení pozemků p. č. 112/1, 112/3,  k. ú. Dobrotice,  na plochu bydlení a 
prověřeno zastavěné území v této části.  
O pořízení změny územního plánu, jejímž předmětem je prověření uvedených požadavků, 
rozhodlo Zastupitelstvo města Holešova dne 17.02.2020 usnesením č. 24/2/ZM/2020 v 
souvislosti s rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 29.06.2018, kterým tato 
část územního plánu byla zrušena. 
 
 
  
2. vymezení pozemku p. č. 135/8, k.  ú. Dobrotice, na plochu  bydlení 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

185/10/RM/2020 Bezúplatné nabytí stavby komunikace, VO 



I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 

 

186/10/RM/2020 Vydání souhlasu s účastí v projektu - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
účast v projektu "Výzva 46 a 47 - Infrastruktura základních škol", vyhlášeném 
integrovaným regionálním operačním programem, se spoluúčastí ve výši 10 %, která bude 
hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 2. Základní škola Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

187/10/RM/2020 Žádost SVČ o změnu v čerpání investičního fondu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času Holešov změnu v čerpání investičního 
fondu na rok 2020 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

188/10/RM/2020 Schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací 
města za rok 2019 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 29.04.2020 

         

               Mgr. Rudolf Seifert v. r.                   Bc. Jakub Šneidr v. r. 
                     starosta města                   ověřovatel 

 

Ev.č. 170/2020 

Vyvěšeno dne: 04.05.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 20.05.2020 


