
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
18.06.2018 

 

44/3/ZM/2018 Smlouva o úvěru na předfinancování dotačních akcí 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy o bankovním úvěru ve výši 35 mil. Kč na předfinancování dotačních akcí 
v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

45/3/ZM/2018 Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě            
o zřízení služebnosti 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský 
kraj, pobočka Kroměříž se sídlem Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž, IČO 
01312774, a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 
70890013, pro realizaci stavby "Hlavní polní cesta C9" v k. ú. Dobrotice" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

46/3/ZM/2018 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0312/18 se Zlínským 
krajem, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČO 70891320, zastoupeným na základě zmocnění 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, K majáku 5001, IČO 
70934860, v souvislosti se stavbou "Vodovod Količín" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

47/3/ZM/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva 

I. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo 
  
pro volební období 2018-2022 počet členů Zastupitelstva města Holešova na 23. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



 

48/3/ZM/2018 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2017 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2017 s výhradou 
  
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

49/3/ZM/2018 Odměny členům Kontrolního výboru ZM, Komise pro OZ a předsedům OV za 
výkon jejich funkce v I. pol. 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova a předsedům 
osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

50/3/ZM/2018 Informace o stavu rozpracovanosti Strategického plánu rozvoje města 
Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o průběhu zpracovávání a možnosti připomínkování "Akčního plánu" - stěžejní 
části Strategického plánu rozvoje města Holešova.   
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

51/3/ZM/2018 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby Holešov,  s. 
r. o., o využití dotace na zámecké koupaliště dle předloženého znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

52/3/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 3/2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



 

53/3/ZM/2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod 
Hostýnem za rok 2017, který byl vyvěšen na úřední desce 23.04.-10.05.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

54/3/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1, zahrada, o rozloze 687 m2, k. ú. Holešov, 
za minimální kupní cenu 200 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

55/3/ZM/2018 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. 
Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k pozemku p. č. 
1217, ostatní plocha, sportoviště, o výměře cca 187,5 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého 
návrhu 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

56/3/ZM/2018 Směna pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví manželů 
Hlobilových městský pozemek p. č. 972/2, zahrada, o výměře 143 m2, k. ú. Dobrotice, a z 
vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 
876, zahrada, o výměře 143 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu bez dalšího 
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
  
Směnná smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

57/3/ZM/2018 Prodej pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej pozemků p. č. 2907, o výměře 284 m2, ostatní plocha, a pozemku p. č. 2908,                
o výměře 500 m2, zahrada, vše k. ú. Holešov, společnosti Stav consult, s. r. o., Jožky 
Silného 2349/4, Kroměříž, IČO 25321030, za cenu 450 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
  
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí uvedené 



lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

58/3/ZM/2018 Prodej městského pozemku p. č. 3326/11 k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 3326/11, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 
28085400, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.09.2018. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

59/3/ZM/2018 Prodej pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře 9.547 m2, k. ú. Všetuly, společnosti Kuraray 
Europe Moravia, s. r. o., Palackého 516, Všetuly, IČO 48911348, za cenu 510 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. 
  
Kupní smlouva musí být uzavřena v termínu do 31.12.2019. Po marném uplynutí uvedené 
lhůty pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

60/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Mgr. Petr Molitor 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 Mgr. Petr Molitor, 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  

 

61/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jakub Stibora 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 Jakub Stibora, 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  

 

62/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Pavel Škrabaňa 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 Pavel Škrabaňa, 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  

 

63/3/ZM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lukáš Gajdošík 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 Lukáš Gajdošík, 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  

 

64/3/ZM/2018 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
určeného člena zastupitelstva města Bc. Jaroslava Chmelaře zahájením prací na 
zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

65/3/ZM/2018 Územní studie Holešov - v lokalitě Za Kozrálovem a Pod Želkovem 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předložené územní studie: Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO 57), 
Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO 48), Územní studie Holešov - Lokalita 
Pod Želkovem (SO 51, SO 52, PV 334), Územní studie Holešov - Lokalita Pod Želkovem 
(SO 414, SO 415, PV 422), které zpracoval Ing. arch. Vladimír Dujka. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



 

66/3/ZM/2018 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této výpomoci pro příspěvkové organizace: 
  
- 2. Základní škola Holešov                                                      ve výši - 1.424.672,25 Kč 
- 3. Základní škola Holešov                                                      ve výši - 1.423.967,35 Kč  
- Středisko volného času, příspěvková organizace               ve výši - 1.264.478,50 Kč 
  
na předfinancování projektů z IROP "Podpora kvality a dostupnosti vzdělávání                                
a celoživotního učení" v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

67/3/ZM/2018 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM v I. pol. 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova v I. pol. 2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

Holešově 22.06.2018 
 
 
 
 
    Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
        starosta města  
 
 
 
 
      Pavel Svoboda v. r.       Ing. Jaromír Tomšů v. r. 
       ověřovatel zápisu                          ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Ev.č.: 243/2018 

Vyvěšeno dne: 02. 07. 2018 

Bude sejmuto dne: 18. 07. 2018 

Sejmuto dne: 


