
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
17.02.2020 

 

4/2/ZM/2020 Stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
provedení stavebních úprav budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov  v 1. etapě dle 
předloženého návrhu A. 
  
Usnesení: PŘIJATO

 

5/2/ZM/2020 Úvěr na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov - 
revokace usnesení č. 1/1/ZM2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 1/1/ZM/2020 týkající se výběrového řízení na získání úvěru ve výši 85 mil. Kč 
na stavební úpravy budovy Rehabilitačního centra, Tovární čp. 1081, Holešov. 

2. vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 100 mil. Kč pro financování této investiční akce 
se splácením do roku 2032.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

6/2/ZM/2020 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické farnosti Holešov na 
zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandra 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické farnosti Holešov na zařízení 
pamětní síně sv. Jana Sarkandra dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této 
dotaci dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

7/2/ZM/2020 Žádost o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti a města Holešova - revokace 
usnesení ZM ze dne 13.01.2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 
revokaci usnesení č. 3/1/ZM/2020 ze zasedání konaného dne 13.01.2020 a nevyjádřilo souhlas s 
podáním žádosti Římskokatolické farnosti Holešov o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti 
a města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

8/2/ZM/2020 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky SDH Holešov 
pro rok 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru 
dobrovolných  hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2020 za finanční spoluúčasti města Holešova ve výši 
20 %. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

9/2/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 1/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
1. informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 1 a 2. 
  
2. informaci o překročení závazných ukazatelů rozpočtu 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

10/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru směny pozemků k. ú. Holešov, Nadsadová III. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru 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, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

11/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je stavba - budova 
čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m2, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře 121 m2, k. ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

12/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

13/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 130 m2, 
k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

14/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 1023/42 a p. č. 
896/9, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 



  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.  896/7, zahrada, p. č. 3703/1, ostatní plocha, 
p. č.  1023/42, ostatní plocha,  a p. č. 896/9, zahrada, o celkové výměře cca 9 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

15/2/ZM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře cca 4.000 m2, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  

16/2/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov, společnosti EL-ENG, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2, k. ú. 
Holešov, společnosti EL-ENG, s. r. o., za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO

  

17/2/ZM/2020 Prodej pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 23 m2, k. ú. Dobrotice, Anežce Hrabalové za 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

18/2/ZM/2020 Nabytí části pozemku 1851/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
nabytí části pozemku p. č. 1851/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, z majetku Zlínského 
kraje - Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov do majetku města z důvodu rozšíření stávajícího 
parkoviště a výsadby zeleně. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

19/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
nepořídit změnu 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  Lumír Vrána, 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 

 

20/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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  Bc. Magda Mrázková, 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 

 

21/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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. Jana Kučerová, 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 

 

22/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata Svozilová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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, 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 

 

23/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Hana Svobodová 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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 Hana Svobodová, 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 na změnu územního plánu  je změna funkčního využití  pozemků p. č. 290/6, 
290/5, 290/3, 290/1 a 289/1, k. ú. Žopy, na Plochy  rodinné rekreace (RI). Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do  Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
Usnesení: PŘIJATO 

 

24/2/ZM/2020 Změna Územního plánu Holešov na základě přezkumu Krajského úřadu Zlínského kraje 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
 

1. o pořízení změny  Územního plánu Holešov v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 55 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  (dále jen 
stavební zákon). Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a 
stavebního zákona. Pořízení této změny bude spojeno s pořízením změny územního  plánu na 
základě Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2016 - 2020. 

2. o obsahu změny Územního plánu Holešov  v souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona následovně: 
  
a) Změna územního plánu bude řešena v rozsahu,  v němž rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského 
kraje ze dne 29.06.2018 čj. KUZL 31232/2018 zrušilo opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým 
zastupitelstvo města Holešov vydalo Územní plán Holešov, jenž  nabyl účinnosti  dne 19.03.2016. 

  
b) Změnou územního plánu  bude: 



- nově vymezeno zastavěné území tak, že pozemky p. č. 112/1 a 112/3 k. ú. Dobrotice 
budou zahrnuty do zastavěného území 
- bude prověřena změna funkčního využití pozemků p. č. 112/1 a 112/3 k. ú. Dobrotice 
z Ploch zemědělských (Z) na  Plochy individuálního bydlení (BI)  

Usnesení: PŘIJATO 

 

25/2/ZM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - LUKO, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
nepořídit změnu 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 města Holešov, který podala společnost LUKO, s. r. o., a to pod podmínkou, že 
se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů na 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 

 

26/2/ZM/2020 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

27/2/ZM/2020 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválila 
  
předložený a upravený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 
2020. 
Usnesení: PŘIJATO  

28/2/ZM/2020 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 02.03.2020 
 
         
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
        
            Ing. Radek Doležel v. r.                                                   Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 

                     ověřovatel                                        ověřovatelka 

 

 
Ev. č. 85/2020 

Vyvěšeno dne: 09.03.2020 

Bude sejmuto dne: 25.03.2020 

Sejmuto dne:  


