
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
22.06.2020 

 

54/4/ZM/2020 Komplexní pozemkové úpravy Količín 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Količín dle předloženého návrhu 
vypracovaného společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

55/4/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 3/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 6 a 7. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

56/4/ZM/2020 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2019 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2019 bez výhrad 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

57/4/ZM/2020 Úvěrová smlouva na rekonstrukci budovy krytého bazénu 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření smlouvy o úvěru na rekonstrukci budovy krytého bazénu na ul. Tovární 1081, Holešov, 
se společností ČSOB v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

58/4/ZM/2020 Žádost Římskokatolické farnosti Holešov o prodloužení termínu realizace a 
předložení vyúčtování účelové dotace (zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandera)  

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Holešova 
uzavřené mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov dne 21.02.2020 dle 
předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

59/4/ZM/2020 Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 

I. Zastupitelstvo města Holešova revokovalo 
  
usnesení č. 35/3/ZM/2020 ze dne 11.05.2020 týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 120 
tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje  pro novou požární stanici v Holešově. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí věcného daru v hodnotě 120 tis. Kč (zahradní traktor) Hasičskému záchrannému sboru 
Zlínského kraje pro novou požární stanici v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

60/4/ZM/2020 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 

 

61/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada,        k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
opravu výměry zveřejněného záměru prodeje městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. Holešov, 
ze 121 m2 na novou výměru cca 95 m2. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 24 m2, za 
kupní cenu 5.000 Kč/m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

62/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 276/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. 
č. 278/2, zahrada, p. č. 1038/45, ostatní plocha, p. č. 278/41, zahrada, p. č. 713, ostatní plocha, p. 
č. 705/1, ostatní plocha, p. č. 278/42, zahrada, a p. č. 1038/3, ostatní plocha, o celkové výměře cca 
240 m2, vše k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

63/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha, o výměře cca 40 
m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



64/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměrů prodeje částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, o výměře cca 103 
m2 a cca 142 m2, k. ú. Holešov, dle předložených návrhů. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

65/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k pozemku parc. č. 
3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

66/4/ZM/2020 Zveřejnění záměru převodů pozemků - TJ Holešov - házená 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 44 m2, k. ú. Holešov (na pozemku stojí stavba čp. 640 ve vlastnictví TJ Holešov, oddíl 
házené, z. s.), dle předloženého návrhu.  

2. zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č. 1802/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 1.310 m2 a pozemku p. č. 1802/2, ostatní plocha a sportoviště, o výměře 
1.749 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu.  
   

Usnesení: PŘIJATO 

 

67/4/ZM/2020 Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1576/3, zahrada, o výměře cca 17 m2, k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví manželů Miroslava a Alice Juřicových, do vlastnictví města Holešova.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

68/4/ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 454 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví 
ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

69/4/ZM/2020 Bezúplatný převod nemovitostí 1608/7, Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1608/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
- budova bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1608/7, k. ú. Holešov, z vlastnictví 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Holešova. 



2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BKM/3049/2020-BKMM, v předloženém znění.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

70/4/ZM/2020 Prodej městských pozemků, případně jejich částí k výstavbě rodinných domů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městských pozemků p. č. 901, zahrada, o výměře 172 m2, p. č. 897, ostatní plocha, o 
výměře 147 m2, p. č. 896/4, zahrada, o výměře 361 m2, p. č. 896/6, zahrada, o výměře 249 m2, částí 
p. č. 772/19, ostatní plocha, o výměře cca 124 m2, části p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 584 
m2,  vše k. ú. Holešov, k výstavbě rodinných domů, a to: 
  
- pozemek označený písmenem A : Ing. Vladimíru Kőnigovi za kupní cenu 2.520 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené 
  
- pozemek označený písmenem B: Ing. Vladimíru Kőnigovi za kupní cenu 2.520 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené 
  
- pozemek označený písmenem C: Ing. Romanu Koutnému za kupní cenu 2.900 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené 
  
dle podkladů, které byly nedílnou součástí zveřejnění na úřední desce e. č. 184/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
71/4/ZM/2020 Prodej části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 140 m2,  k. ú. Holešov, 
manželům Ladislavu a Janě Brázdilovým, bytem Holešov, za kupní cenu 2.000 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

72/4/ZM/2020 Revokace usnesení - LUKO 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení 168/5/ZM/2019, ze dne 04.11.2019, týkající se směny části pozemku p. č. 
1390/3, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova a části pozemku p. č. 
1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, s doplatkem za rozdílnou výměru 500 
Kč/m2

 a 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře 
určené geometrickým plánem č. 2387-138/2019 218 m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví této 
společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní plocha, o 
výměře cca 55 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 500 
Kč/m2  + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

73/4/ZM/2020 Revokace usnesení ZM ze dne 11.05.2020 - Směna pozemků k. ú. Holešov, 
Nadsadová III 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 



1. z důvodu odštěpení společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, od společnosti EL-
ENG, s. r. o., IČO 27693554, revokaci usnesení č. 47/03/ZM/2020 týkající se směny částí 
pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, 
s. r. o., část pozemku p. č. 1976/6, orná půda, část pozemku         p. č. 3509/1, orná půda, ze 
spoluvlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-ENG, s. r. o., část pozemku 
p. č. 1979/1 - orná půda, k. ú. Holešov, a z vlastnictví (spoluvlastnictví) této společnosti přejde 
do vlastnictví města Holešova část pozemku  p. č. 1974/1, orná půda, část pozemku p. č. 1975/1, 
orná půda, část pozemku p. č.  1976/2, orná půda, část pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část 
pozemku p. č. 1978/1, orná půda, část pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, bez 
dalšího finančního vyrovnání. Pozemky budou zaměřeny a převedeny směnnou smlouvou po 
dokončení investičního záměru.   

2. směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, část pozemku p. č. 1976/6, orná půda, část 
pozemku p. č. 3509/1, orná půda, ze spoluvlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG reality, s. r. o., IČO 08025461, část pozemku p. č. 1979/1 - orná půda,    k. 
ú. Holešov, a z vlastnictví (spoluvlastnictví) této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova 
část pozemku  p. č. 1974/1, orná půda, část pozemku p. č. 1975/1, orná půda, část pozemku p. 
č.  1976/2, orná půda, část pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část pozemku p. č. 1978/1, orná 
půda, část pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Pozemky budou zaměřeny a převedeny směnnou smlouvou po dokončení investičního záměru  

Usnesení: PŘIJATO 

 

74/4/ZM/2020 Pověření starosty k podání žádosti o výmaz zástavního práva 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta k podání žádosti o výmaz zástavního 
práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov, dle Smlouvy V2 1530/1997 ze 
dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním úřadem v Kroměříži a městem Holešov. 

2. pověření starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta jednat za město ve věci výmazu zástavního 
práva evidovaného na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Holešov, dle Smlouvy V2 1530/1997 ze 
dne 02.10.1997 uzavřené mezi ČR - Okresním úřadem v Kroměříži a městem Holešov.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

75/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Slováček (M. Horáková) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 podal  Jiří Slováček a Martina Horáková, a to pod 
podmínkou, že se vlastník pozemku bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s 
§ 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na 
vymezení části pozemku p. č. 3871,    k. ú. Dobrotice, na plochu rekreace specifických forem 
- agroturistika (RX).  Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

76/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zdeňka Augustinová 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 Zdeňka Augustinová, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatelka  bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

77/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František a Marie Bakalovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 František a Marie Bakalovi dne 07.05.2020, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je požadavek na  vymezení 
pozemků  p. č. 18/2, 18/3, 18/6 a 446/2, k. ú. Žopy,  v předloženém  rozsahu  pro rostlinnou 
zemědělskou výrobu. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

78/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. Svozilová (2. žádost) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 Renata Svozilová dne 20.04.2020, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je vymezení pozemků p. č. 682/1 a 682/33, k. ú. 
Všetuly, jako plochy rodinné rekreace (RI). Požadavek bude prověřen v rozsahu  dle návrhu 
architekta města. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

79/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - M. Syřenová (2) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 Marie Syřenová dne 10.03.2020, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
pozemku p. č. 2986/1, k. ú. Holešov, na plochu umožňující výstavbu zahrádkářské chaty. Návrh na 
pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

80/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Klabanovi 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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  Renata a Marián Klabanovi, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelé  budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
pozemku p. č. 10/2 a 371/2, k. ú. Všetuly, na plochu  občanského vybavení - komerční zařízení (OK). 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

81/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. P. Karhan 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 podal Ing. Pavel Karhan,  a to pod podmínkou, že 
se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov 
za uplynulé období. 
Usnesení: PŘIJATO 

 

82/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jiří Ondroušek (žádost 2) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 podal Jiří Ondroušek, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Předmětem návrhu je  změna funkčního využití části pozemku p. č. 1039/2 a pozemku p. č. 
658/2, k. ú. Všetuly, na plochu dopravní infrastruktury. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

83/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky město Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a požadavky města na 
změnu Územního plánu Holešov dle předloženého a upraveného znění. Požadavky budou zahrnuty 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

84/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.J. Ambrožová, L. Harárová 
(žádost 2) - Z.1 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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  Jarmila Ambrožová a Ludmila 
Harárová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelky budou podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen 
požadavek na vymezení pozemku p č. 133 k. ú. Dobrotice na plochu zemědělskou specifickou (Z.1), 
Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

85/4/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Tomčíková (žádost 2) - Z.1 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



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. Soňa Tomčíková, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 
45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na vymezení 
pozemku p č. 132 k. ú. Dobrotice na plochu zemědělskou specifickou (Z.1). Návrh na pořízení změny 
bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

86/4/ZM/2020 Dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova- TJ 
Sokol Tučapy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova nad 
50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) TJ Sokol Tučapy, IČO 18189768, Tučapy 94, 769 01 Holešov, 
ve výši 100.000 Kč na nákup nové traktorové sekačky na údržbu hrací plochy a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy k této dotaci. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 30.06.2020 

 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
      starosta města 
       
 

 

Roman Hyánek v. r.                                                               Vladan Daněk v. r. 

      ověřovatel                                               ověřovatel 

 

 

Ev. č. 268/2020 

Vyvěšeno dne: 08.07.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 24.07.2020 


