
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
28.06.2021 

 

45/3/ZM/2021 Memorandum o spolupráci se Správou železnic 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
uzavření předloženého Memoranda o spolupráci se státní organizací Správa železnic se 
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

46/3/ZM/2021 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2020 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2020, a to bez výhrad 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

47/3/ZM/2021 Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov v hodnotě 1.565.289,00 Kč bez DPH. 

2. uzavření smlouvy č. D/0935/2021/KH o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského 
kraje do výše 350.000 Kč, současně však max. 16,67 % celkových způsobilých výdajů na 
realizaci projektu "Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov" dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

48/3/ZM/2021 Navýšení finančních prostředků - 2. ZŠ Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy Sady 625, navýšení 
provozního příspěvku ve výši 170.000 Kč dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
49/3/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 3/2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 



 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 5, 6, 7 a 8/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

50/3/ZM/2021 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti v areálu Sádek Dobrotice na 
pozemku p. č. 875/1 v k. ú. Dobrotice (dle GPL č. 633-162/2020 nový st. 629). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
51/3/ZM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
vyúčtování finančního příspěvku na autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy za rok 2020 
dle předloženého návrhu a uhrazení doplatku v souladu se smlouvou č. 0/0119/2020/DOP, čl. 
V.    
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

52/3/ZM/2021 Dodatky k dotačním smlouvám se společností Technické služby Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatků ke smlouvám o dotaci pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., 
na úhradu provozní ztráty odpadového centra v roce 2020 a kluziště v roce 2020/2021 dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

53/3/ZM/2021 Půjčka FRB - Pospíšil (změna výše úvěru - snížení) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
změnu výše úvěru a splátkového kalendáře pro Zdeňka Pospíšila, bytem Holešov, smlouva 
o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 1/2020/ISÚ ze dne 15.06.2020, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
54/3/ZM/2021 Žádost Radovana Závrbského o prodej pozemků, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1228, orná půda, o výměře 1.619 
m2 a p. č. 1229, zahrada, o výměře 996 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



55/3/ZM/2021 Žádost manželů Janáčových o prodej pozemku, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 555/2, zahrada, o výměře 382 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

56/3/ZM/2021 Žádost Zdeňka Hlobila o směnu pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví Zdeňka Hlobila přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 3476, orná půda, a část pozemku p. č. 3477, 
orná půda, o celkové výměře cca 132 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví města přejde do 
vlastnictví Zdeňka Hlobila část pozemku p. č. 3642, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře cca 115 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků 
uhradí město Holešov. Rozdílná výměra pozemků nebude finančně kompenzována. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

57/3/ZM/2021 Žádost Jiřího Murína o prodej části pozemku, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1977/5, orná půda, o výměře cca 
165 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

58/3/ZM/2021 Žádost Miroslava Barota o prodej pozemku, k. ú. Holešov, Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků: 

1. p. č. 1932/4, orná půda, o výměře cca 1.000 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého záměru 

2. p. č. 1923/4, trvalý travní porost, o výměře 1.470 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
záměru 

3. p. č. 762/1, orná půda, o výměře cca 1.000 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého záměru 
  
pro výstavbu rodinného domu. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

59/3/ZM/2021 Žádost státní organizace Správa železnic o prodej části pozemku p. č. 1333/2, k. 
ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1333/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 6 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního objektu SO 01-17-
05.1 (realizace části nového veřejného chodníku) dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



60/3/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 454 m2, k. ú. 
Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova.  

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BKM/2968/2021-BKMM v předloženém znění.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

61/3/ZM/2021 Úplatné nabytí částí pozemků od Milana Staňka a Radka Zábojníka 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 542/1, ostatní plocha, o výměře cca 193 m2, k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví Milana Staňka k 1/2 a Radka Zábojníka k 1/2 do vlastnictví města Holešova za 
kupní cenu 500 Kč/m2 + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

62/3/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - odmítnutí návrhu (P. Janečková) 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Holešov, který podala Pavla Janečková dne 
12.01.2021, z důvodu neodstranění nedostatku tohoto návrhu v souladu s § 46 odst. 2 
stavebního zákona. Předmětem návrhu byl požadavek na vymezení částí  pozemků p. č. 292/3 
a 293 v  k. ú. Žopy na plochu pro individuální bydlení. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

63/3/ZM/2021 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. mimořádné 
finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
V Holešově 01.07.2021 
   
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
Ludmila Hřeben Štaudnerová v. r.              Ing. Martin Koplík v. r. 
ověřovatelka       ověřovatel      
  

Ev. č. 216/2021 
Vyvěšeno dne: 02.07.2021 
Sejmuto dne:  
Bude sejmuto dne: 19.07.2021 


