
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
25.04.2022 

 

15/2/ZM/2022 Udělení ceny města Holešova a velkých pečetí města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
1) Ivu Kurečkovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2021, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. 
  
2) Zdeňku Novákovi "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu 
Holešovu.  
  
3) Josefu Šilpochovi "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu 
Holešovu. 
  
4) Jaromíře Čajkové "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu 
Holešovu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

16/2/ZM/2022 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Holešova Židovské obci Brno na 
realizaci 1. etapy sanace vlhkosti staré synagogy v Holešově 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace z rozpočtu města Holešova Židovské obci Brno na realizaci 1. etapy 
sanace vlhkosti staré synagogy v Holešově dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

17/2/ZM/2022 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova v roce 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z  Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
nad 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
na sociální služby pro rok 2022 dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy k těmto dotacím dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

 



18/2/ZM/2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2023-2024 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2023-2024" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

19/2/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 2/2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 2, 3, 4 a 5/2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

20/2/ZM/2022 Dodatek č. 1 k VPS s TH o dotaci na pokrytí ztráty vzniklé při provozování 
bazénu v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování krytého 
bazénu v roce 2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

21/2/ZM/2022 Dodatek č. 1 k VPS s TS o dotaci na pokrytí ztráty vzniklé při provozování 
koupaliště v roce 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování koupaliště v 
roce 2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

22/2/ZM/2022 Dodatek č. 1 k VPS s TS o dotaci na pokrytí ztráty vzniklé při provozování 
kluziště v sezoně 2021-2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování kluziště v 
sezoně 2021-2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



23/2/ZM/2022 Uzemní studie Holešov - lokalita Nad Sadová II. etapa 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předloženou Územní studii Holešov - lokalita Nad Sadová II. etapa, zpracovatel 
Ing.  arch. Josef Mrázek, jejíž zpracování zajistila v souladu s § 30 odst. 4 stavebního 
zákona společnost Rodinné domy Holešov, s. r. o., se sídlem 2. května 118, Napajedla. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

24/2/ZM/2022 Územní studie Holešov - lokalita Nad Sadová III. etapa 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předloženou Územní studii Holešov - lokalita Nad Sadová III. etapa, zpracovatel 
Ing.   arch. Josef Mrázek, která byla pořízena na základě rozhodnutí Rady města Holešova 
- usnesení č. 474/25/RM/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

25/2/ZM/2022 Prodej části pozemku p. č. 66/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 66/2, ostatní plocha, jiná plocha, dle GPL č. 2751-
183/2021 p. č. 66/3 o výměře 1 m2, k. ú. Holešov, Petru Jemelíkovi, bytem Holešov, za 
kupní cenu 1.000 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

26/2/ZM/2022 Prodej části městského pozemku p. č. 1828/33, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1828/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 
90 m2, k. ú. Dobrotice, Jolaně Ďurišové, bytem Dobrotice, za kupní cenu 1.000 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

27/2/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 585/5, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 585/5, ostatní plocha, o výměře 630 m2, k. ú. Tučapy u 
Holešova, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 

 



28/2/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 600/55, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 600/55, ostatní plocha, o výměře 157 m2, k. ú. Všetuly, 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

29/2/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě "Nad Sadovou II" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1945/1, orná půda, o výměře 1 148 m2, k. ú. Holešov, 
z vlastnictví Ing. Dagmar Juřenčákové do vlastnictví města. 

2. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1937/13, orná půda, o výměře 40 m2, p. č. 1938/1, 
orná půda, o výměře 1651 m2, p. č. 1939/14, orná půda, o výměře 137 m2, p. č. 
1946/134, orná půda, o výměře 139 m2, p. č. 1947/1, orná půda, o výměře 1 340 m2, a 
p. č. 3665/1, orná půda, o výměře 215 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Rodinné domy, 
s. r. o., do vlastnictví města. 
  
Smlouvy budou uzavřeny s podmínkou, že na pozemcích Rodinné domy Holešov, 
s.  r. o, vybudují inženýrské sítě - veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, dětské hřiště 
a podzemní kontejnery a po provedení jejich kolaudace je převedou bezúplatně na 
město Holešov. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

30/2/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 120/19, k. ú. 
Přílepy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 120/19, orná půda, o výměře 
cca 60 m2, k. ú. Přílepy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

31/2/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1662/3, zahrada, p. č. 1386/1, 
ostatní plocha, a p. č. 1390/3, zahrada, o celkové výměře cca 1 575 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 

 



32/2/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3801, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3801, ostatní plocha, neplodná 
půda, o výměře 66 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

33/2/ZM/2022 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 1802/7, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu městského pozemku p. č. 1802/7, ostatní 
plocha, o výměře 528 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

34/2/ZM/2022 Přerušená zpráva usnesení č. 11/1/ZM/2022 - zveřejnění záměru prodeje 
částí pozemků k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 2664/2, p. č. 2727/40 a p. č. 
2727/39, k. ú. Holešov, vše ostatní plocha o celkové výměře cca 90 m2, dle předloženého 
a upraveného návrhu za prodejní cenu 2.500 Kč/m2.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

35/2/ZM/2022 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí (tzv. 
dotace na tělocvičny) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2022 (dotace na nájem 
prostor a nákladů souvisejících s užíváním prostor v majetku města - čj. HOL-
303/2022/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto 
dotacím dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

36/2/ZM/2022 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí (tzv. 
dotace na mládežnická družstva) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2022 (dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-304/2022/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 
  



Usnesení: PŘIJATO 

 

37/2/ZM/2022 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí na 
významné akce v Holešově 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2022 na významné 
akce v Holešově (čj. HOL-302/2022/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

38/2/ZM/2022 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
Akce milion 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2022 - Akce milion 
(čj.  HOL-300/2022/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních 
smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 29.04.2022 
 
  
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
 
Vladan Daněk v. r.                                                Ing. Jana Šťastná v. r. 
ověřovatel       ověřovatelka     
 

 

 

Ev.č. 149/2022 
Vyvěšeno dne: 03.05.2022 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 19.05.2022 


