
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
18.02.2019 

 

1/1/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o zřízení městské policie dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

2/1/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 
1/2016 a č. 2/2016 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2016, kterou se vyhlašuje návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory zámku Holešov, 
a obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vyhlašují pravidla pro uzavírání nájemních 
smluv pro užívání zámecké zahrady, sadů a obory zámku Holešov, dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

3/1/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 1/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

4/1/ZM/2019 Projekt "Otevřené brány v letech 2019-2021" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- zapojení města Holešova do projektu Otevřené brány v letech 2019-2021, 
- poskytnutí dotace v celkové výši 120.000 Kč dle předloženého návrhu a 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Holešova 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 



5/1/ZM/2019 Žádost o dotaci na pořízení techniky pro lesní hospodářství v Holešově 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančních prostředků na spoluúčast projektu "Pořízení techniky pro lesní 
hospodářství v Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

6/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/80, zahrada, o výměře 66 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

7/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u 
Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, 
dle GPL č. 1178-176/2018, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

8/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1222, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1222, trvalý travní porost, o výměře cca 200 
m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

9/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 1522/1, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2 
a p. č. 1522/2, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

10/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře určené 
GPL č. 2307-250/2018 15 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

11/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře 187 m2, k. ú. 
Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

12/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 705/52, ostatní plocha, o výměře 122 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

13/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., pozemek p. č. 2790/98, 
ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemek p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, 
pozemek p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č. 2790/101, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, a pozemek p. č. 2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. 
Holešov, a z vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., přejde do 
vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 2727/44, ostatní plocha, o výměře 273 m2, a 
pozemek p. č. 3551/3, ostatní plocha, o výměře 148 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

14/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/100, p. č. 2790/101 a p. č. 
2790/102, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, 
pozemku p. č. 2790/101, ostatní plocha, o výměře 20 m2, a pozemku p. č. 2790/102, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

15/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/98, a p. č. 2790/99, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  



zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/98, ostatní plocha, o výměře 21 m2, a 
pozemku p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

16/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 210/3, ostatní plocha, o výměře určené GPL 
č. 1134-124/2018 36 + 8 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

17/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1925/47, ostatní plocha, o výměře 97 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

18/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

19/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti TON, a. s., pozemek p. č.  2724/37, ostatní plocha, o výměře 
135 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví společnosti TON, a. s., přejde do vlastnictví města 
Holešova část pozemku p. č. 2724/11, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2 a p. č. 2724/40, 
ostatní plocha, o výměře 179 m2, k. ú. Holešov. Náklady na směnu pozemků hradí město 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

20/1/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Ivana Adámka část pozemku p. č. 1788/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. 
ú. Dobrotice, a z vlastnictví Ivana Adámka přejde do vlastnictví města Holešova část 



pozemku p. č. 1575/3, zahrada, o výměře cca 19 + 7 m2, k. ú. Dobrotice, bez dalšího 
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

21/1/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, 
Všetuly" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly", a to: 

1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1051/3, ostatní plocha, o 
výměře 66 m2, p. č. 1008/5, ostatní plocha, o výměře 281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní 
plocha, o výměře 26 m2, k. ú. Všetuly dle předloženého návrhu 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1008/7, ostatní plocha, o výměře 775 m2, p. č. 1008/8, 
ostatní plocha, o výměře 28 m2, p. č. 1008/9, ostatní plocha, o výměře 867 m2, p. č. 
1008/10, ostatní plocha, o výměře 190 m2, p. č. 1008/11, ostatní plocha, o výměře 15 m2, 
p. č. 1008/12, ostatní plocha, o výměře 12 m2, p. č. 1008/13, ostatní plocha, o výměře 
36 m2, p. č. 1008/14, ostatní plocha, o výměře 311 m2, p. č. 1008/15, ostatní plocha, o 
výměře 211 m2, p. č. 1051/4, ostatní plocha, o výměře 141 m2, p. č. 1051/5, ostatní plocha, 
o výměře 500 m2, p. č. 1051/6, ostatní plocha, o výměře 6 m2, vše k. ú. Všetuly, z majetku 
Zlínského kraje do majetku města Holešova. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

22/1/ZM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu  

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zpráv týkajících se 
  
návrhů na změnu Územního plánu Holešov, které uplatnili: KST Holešov, s. r. o., Jaromíra 
Müllerová, František Krajča, Radka Kadláčková a Ivo a Alena Růžičkovi. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

23/1/ZM/2019 Plán jednání a kontrol finančního výboru na I. pololetí roku 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
plán kontrol finančního výboru na I. pololetí roku 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

24/1/ZM/2019 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
přípravu plánu práce Kontrolního výboru na I. pololetí roku 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



25/1/ZM/2019 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
jednací řád výborů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 22.02.2019 
 
 
 
       
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
      
         Mgr. Jan Koláček v. r.                      Luděk Hradil v. r. 
                ověřovatel                             ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 140/2019 
Vyvěšeno dne: 28.02.2019 
Bude sejmuto dne: 18.03.2019 
Sejmuto dne: 
 

 


