
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
15.12.2020 

 

149/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty odpadového centra v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč k úhradě provozní ztráty odpadového 
centra na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

150/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty koupaliště v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 680 tis. Kč k úhradě provozní ztráty koupaliště na 
rok 2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

151/7/ZM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty kluziště v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 1,7 mil. Kč k úhradě provozní ztráty kluziště na rok 
2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

152/7/ZM/2020 Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě 
provozní ztráty krytého bazénu v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč 
pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě provozní 
ztráty krytého bazénu v roce 2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



153/7/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 

 

154/7/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 6/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 15, 16, 17. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
155/7/ZM/2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rozpočet města na rok 2021, 

2. investiční akce na rok 2021, 

3. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 a 

4. kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření 
  
dle předložených návrhů. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

156/7/ZM/2020 Úroková sazba - půjčky FRB 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úrokovou sazbu pro použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na rok 2021 ve 
výši 2,5 %.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

157/7/ZM/2020 Odpis pohledávek 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 
odpis pohledávky: 
 

1. na nájemném a službách manželů Lenky a Jaromíra Navrátilových, bytem Holešov, 
z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 



2. půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželů Renaty a Aleše Zakopalových a Michaela 
Davidíka, bytem  Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

158/7/ZM/2020 Poskytnutí věcného daru ZZS Zlínského kraje, p. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o poskytnutí daru Záchranné zdravotní službě Zlínského kraje, p. o., v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

159/7/ZM/2020 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v 
roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2020 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

160/7/ZM/2020 Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021 od 16 hod. takto: 22.02., 26.04., 
28.06., 20.09., 08.11. a 20.12.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
161/7/ZM/2020 Majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, 
mostní objekt (ZK) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě - Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt: 
  
bezúplatný převodu pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví 
města do vlastnictví Zlínského kraje pozemky p. č. 588/10, ostatní plocha, o výměře 1 m2, 
p. č. 589/5, ostatní plocha, o výměře 17 m2, a p. č. 589/6, ostatní plocha, o výměře 104 m2, 
k. ú. Tučapy u Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 



162/7/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 2989/72, k. ú. Holešov - Kubíček 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 146 m2, k. ú. 
Holešov, Alexandru Kubíčkovi za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené    
(s tím, že město nebude vyžadovat zpětně nájem).  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

163/7/ZM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 2990/49, k. ú. Holešov, manželům 
Kováčovým 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 m2, k. ú. 
Holešov, Romaně a Romanovi Kováčovým za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené (s tím, že město nebude vyžadovat zpětně nájem). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
164/7/ZM/2020 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
 
rezignaci Ing. Radka Doležela na funkci člena Kontrolního výboru a 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova jmenovalo 
 
Jakuba Nevřalu členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 23.12.2020 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.             Zdeněk Hlobil v. r. 
ověřovatel               ověřovatel      
 

Ev.č: 18/2021 

Vyvěšeno dne: 13.01.2021 

Bude sejmuto dne: 29.01.2021 

Sejmuto dne: 

 



 


