
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
26.04.2021 

 

18/2/ZM/2021 Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova a zapojení jeho zůstatku do 
rozpočtu města 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 

• zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova 
• zrušení Statutu Fondu rozvoje bydlení města 
• zrušení Pravidel pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 

bydlení" na území města Holešova 
• zapojení zůstatku Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

19/2/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 2/2021 

  

20/2/ZM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2021-2023 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  

střednědobý výhled rozpočtu města Holešova  pro roky 2021-2023 v předloženém znění. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

21/2/ZM/2021 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 1. ZŠ Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 1. Základní škola Holešov, 
Smetanovy sady 630, ve výši 3.685.845,60 Kč na předfinancování projektu Ministerstva 
pro místní rozvoj - IROP "Škola otevřená všem" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

22/2/ZM/2021 Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, kterým se stává novým 
členem obec Lukoveček dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



23/2/ZM/2021 Změny v pravidlech pro poskytování některých dotací z Fondu kultury, 
sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření těchto dodatků: 

• dodatek č. 1 k obecným pravidlům pro poskytování a vyúčtování dotace z 
Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích 

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a 
mládež 

dle předložených návrhů. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

24/2/ZM/2021 Udělení ceny města Holešova a velkých pečetí města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
1) Jaroslavu Bachnerovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2020, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. 
  
2) In memoriam "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu: 
- Jaroslavu Ondrušákovi, 
- Arnoštu Pospíšilovi a 
- Ladislavu Lindovi. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

25/2/ZM/2021 Jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo 
  
Eduarda Sedláře, bytem Holešov, novým členem Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Holešova v souvislosti s úmrtím člena tohoto výboru Ladislava Zavadila. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

26/2/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o regulaci zábavní pyrotechniky dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



27/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
poskytnout dotace 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 2021 dle předloženého návrhu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy 
k těmto dotacím.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

28/2/ZM/2021 Financování projektu - SVČ Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov 
 

1. poskytnutí příspěvku na spoluúčast projektu MMR "Rekonstrukce půdy k zájmovému 
vzdělávání" až do výše 5.000.000 Kč v rámci rozpočtu města a 

2. přijetí úvěru ve výši 13.505.445 Kč od Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 33, č. p. 969, k předfinancování projektu MMR "Rekonstrukce půdy k 
zájmovému vzdělávání " dle předložené nabídky.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

29/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, k. ú. 
Všetuly - Funtíček 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 80 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

30/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součástí je stavba čp. 26 - 
Moravec 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 993 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 26, a  městských pozemků p. č. 
72/1, zahrada, o výměře 528 m2 a p. č. 72/2, zastavěná plocha, jehož součástí je jiná 
stavba, o výměře 22 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
31/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, k. ú. 
Holešov - Vykoukalová 



I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o výměře 
cca 44 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

32/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3508/3, p. č. 
3666/3, k. ú. Holešov - Kopecký 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č  3508/3, ostatní plocha, a p. č. 
3666/3, vodní plocha, o celkové výměře cca 90 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

33/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, k. ú. Všetuly - 
Hrudík, Zatloukalová 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, zahrada, o výměře 486 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

34/2/ZM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Barot 

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

1. p. č. 705/131, ostatní plocha, o výměře 579 m2, k. ú. Všetuly,  

2. p. č. 1047/4, orná půda, o výměře 423 m2,  a p. č. 965, ostatní plocha, o výměře 
165  m2, k. ú. Všetuly,  

3. p. č. 1048/5, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Všetuly,  

4. p. č. 2662/8, zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,  

5. p. č. 2728/1, zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú. 
Holešov,  

6. p. č. 3287, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,  

7. p. č. 1916/6, zahrada, o výměře 733 m2, a p. č. 1916/1, zahrada, o výměře 589 m2, 
k.  ú. Holešov,  

8. p. č. 2659/23, zahrada, o výměře 1614 m2, k. ú. Holešov, 
  
pro výstavbu rodinného domu dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO  

35/2/ZM/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 
2016- 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova projednalo a schválilo 
  



v souladu s § 6 odst.  5 písm. e) a § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění Zprávu o uplatňování Územního Holešov v uplynulém období 2016 
- 2020 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu v předloženém 
znění. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo, že 
  
- vymezené části ÚP budou pořízeny s prvky regulačního plánu a 
- změna č. 1 ÚP bude pořízena zkráceným postupem v souladu s § 55a stavebního 
zákona. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

36/2/ZM/2021 Směna částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 3571/1, k. ú. Holešov 
(Šlechtovi) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu 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 

 

37/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Nikola Ševčíková 

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 Nikola Ševčíková dne 
25.02.2021. Předmětem návrhu je požadavek na vymezení pozemků p. č. 2337/1 a st. 207, 
obojí v k. ú. Dobrotice, na plochu pro individuální bydlení. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 
 
38/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - TOPTRADE CZECH, 
spol. 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 TOPTRADE CZECH, spol.  s r. o., se sídlem Palackého 500/42, 769 01 
Holešov, IČO 16367642, dne 05.03.2021, 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 pozemku  p. č. 103/2 a části pozemku 
p.  č.  298/1, obojí v k. ú. Količín, (dle předložené grafické přílohy návrhu na změnu 
územního plánu) na plochu smíšenou výrobní tak, aby byla zohledněna blízkost 
navazujícího bydlení a minimalizovány případné negativní vlivy z výrobních ploch na 
bydlení.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

39/2/ZM/2021 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavla Janečková 

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 Pavla Janečková dne 21.04.2021, 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 částí pozemků p. č. 292/3 a 293  k. ú. Žopy 
(dle grafické přílohy návrhu na změnu územního plánu) na plochu rodinné rekreace.  

 

Usnesení: PŘIJATO 

 

40/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(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 2021 na významné 
akce v Holešově (čj. HOL-543/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

41/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 



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 2021 (tzv. mimořádné 
finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

42/2/ZM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí (tzv. 
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 2021 - Akce milion (čj. 
HOL-540/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
 
radu města, aby jednala s vedením spolku Atletika Holešov, z. s., o možnostech poskytnutí 
mimořádné finanční dotace na jeho činnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

43/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na tělocvičny a podobná zařízení) 

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 2021 (tzv. dotace na 
tělocvičny a podobná zařízení - čj. HOL-538/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

44/2/ZM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(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 2021 (tzv. dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-539/2021/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 30.04.2021 
 
   



 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Mgr. Svatava Ságnerová v. r.                         Ing. Jana Šťastná v. r. 
ověřovatelka                  ověřovatelka     
 
 
 
 
 
Ev. č. 139/2021 
Vyvěšeno dne: 06.05.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 24.05.2021  


