
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
22.02.2021 

 

1/1/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o regulaci zábavní pyrotechniky dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

2/1/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 1/2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 18,19/2020 a 1/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

3/1/ZM/2021 Informace o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o výpadku příjmů v rozpočtu města 2020 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

4/1/ZM/2021 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti 
Jednotky SDH Holešov pro rok 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky 
sboru dobrovolných  hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2021 za finanční spoluúčasti 
města Holešova ve výši 20 %. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 

 



5/1/ZM/2021 Úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města ve výši 15 
mil. Kč 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 
969, na úvěr k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města ve výši 15 mil. 
Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

6/1/ZM/2021 Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí věcného daru v podobě podlahového mycího stroje v hodnotě 80 tis. 
Kč  Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje pro novou požární stanici v 
Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

7/1/ZM/2021 Aktualizace usnesení ZM č. 178/6/ZM/2019 ze dne 17.12.2019 - Poskytnutí 
finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov v případě obdržení 
dotace z NSA (Národní sportovní agentura) na rekonstrukci víceúčelového hřiště s 
umělým chlazením do výše 4 mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle předloženého 
návrhu. 

3. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého a upraveného 
návrhu. 

4. úhradu prokazatelné provozní ztráty v zimním období, kdy bude víceúčelové hřiště 
provozováno jako kluziště, nejméně po dobu udržitelnosti projektu - 10 let.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

8/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - J. Vavřina, J. Gazaň, Ing. 
Kopecký a Ing. Blahynka 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
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  Jan  Vavřina, Jiří 
Gazaň, Ing. Luboš Kopecký a Ing. Jiří Blahynka dne 19.10.2020. Předmětem návrhu byl 
požadavek na vymezení pozemků p. č. 2658/1 a p. č. 2659/11, k. ú. Holešov, na plochu 
umožňující výstavbu garáží. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 



9/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková (žádost 3) 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
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 dne 09.12.2020. Předmětem návrhu byl požadavek na vymezení pozemků p. č. 
685/99  a p. č. 685/103, k. ú. Všetuly, na plochu rodinné rekreace (RI). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

10/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - E. Janečková, L. a R. Půčkovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. 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  JUDr. Lenka Příkazská, advokátka, HSP & Partners advokátní kancelář, v. o. 
s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 12.11.2020 na 
základě plné moci, kterou udělili vlastníci pozemků  Erika Janečková, Lenka 
Půčková a Radek Půček, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního plánu na 
základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 411, 412/2, 412/1 a 414/1, vše 
v  k. ú. Všetuly, na plochu smíšenou obytnou (SO)  umožňující také polyfunkční 
zástavbu a zástavbu prodejní s případnou kombinací poskytování služeb (občanského 
vybavení).  

Usnesení: PŘIJATO 

 

11/1/ZM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Libor Kratochvíla 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. 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 Libor Kratochvíla dne 16.12.2020, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude 
podílet na úhradě nákladů za její zpracování  v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona.   
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního plánu na 
základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 46/2 a p. č. 46/5, 
k.  ú.  Dobrotice,  na plochu pro individuální bydlení. 

  

Usnesení: PŘIJATO 



12/1/ZM/2021 Návrh na změnu územního plánu Holešov - Mgr. Zuzana Přikrylová 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. 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. Zuzana Přikrylová dne 01.02.2021, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 
4 stavebního zákona.   
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního plánu na 
základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemku p. č. 3500, k. ú. Dobrotice,  na 
plochu rodinné rekreace (RI).  

Usnesení: PŘIJATO 

 

13/1/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nestlé Česko, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. 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  společnost NESTLÉ Česko, s. r. o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - 
Modřany, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona a její pořízení bude  spojeno s pořízením změny územního plánu na 
základě  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

2. obsah změny územního plánu: 
Bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 557/6, 557/1 a 557/3, vše 
v k.  ú. Všetuly,  na plochu pro výrobu a skladování (VP).  

Usnesení: PŘIJATO 

 

14/1/ZM/2021 Úplatné nabytí částí pozemků od společnosti Solar Bylnice, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 537/4, ostatní plocha, o výměře cca 384 m2, části 
pozemku p. č. 535/1, ostatní plocha, o výměře cca 1088 m2, pozemku p. č. 539, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 106 m2, součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavba stojí na 
pozemku p. č. 539, části pozemku p. č. 1042/1, ostatní plocha, o výměře cca 1366 m2, části 
pozemku p. č. 542/4, ostatní plocha, o výměře cca 41 m2, vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví 
společnosti Solar Bylnice s. r. o., IČ 03016552, do vlastnictví města Holešova za kupní 
cenu 1.500 Kč / m2 + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

15/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3641, k. ú. Dobrotice 



I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3641, ostatní plocha, o výměře 
cca 240 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

16/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 
3571/1, k. ú. Holešov (Šlechtovi) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z SJM Miloslava a Boženy 
Šlechtových přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 2989/23, zahrada, 
o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 3 m2, část pozemku p. č. 2989/24, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 1 m2, k. ú. Holešov, LV 411, a 
z vlastnictví města Holešova přejde do SJM Miloslava a Boženy Šlechtových část pozemku 
p. č. 3571/1, ostatní plocha, o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 3 m2 a 8 m2, k. ú. 
Holešov, LV 10001, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků hradí 
Šlechtovi. Směna pozemků bude bez doplatku. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

17/1/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 705/1, p. č. 1038/59, p. č. 
1038/61 a p. č. 365/3, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 365/3, ostatní plocha, p. č. 
705/1, ostatní plocha, p. č. 1038/59, ostatní plocha, p. č. 1038/61, ostatní plocha, o celkové 
výměře cca 360 m2 - dle návrhu případně 270 m2 - při zachování  odstupu 2 m od vozovky 
pro možné uložení IS, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 02.03.2021 
 
   
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Bc. Jaroslav Chmelař v. r.                       Luděk Hradil v. r. 
ověřovatel               ověřovatel      
 

Ev. č. 77/2021 

Vyvěšeno dne: 08.03.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 24.03.2021 


