
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
02.11.2020 

 

128/6/ZM/2020 Dodatek č. 1 k VPS s TS o dotaci na koupaliště v roce 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště v roce 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

129/6/ZM/2020 Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci budovy krytého 
bazénu na Tovární ulici čp. 1081 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČSOB na rekonstrukci budovy krytého bazénu na 
Tovární ulici čp. 1081 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

130/6/ZM/2020 Změna Statutu sociálního fondu Městského Úřadu Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu Městského úřadu Holešov dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
131/6/ZM/2020 Změna rozpočtu - RO 5/2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 12, 13 a 14. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

132/6/ZM/2020 Odměny předsedům OV za výkon jejich funkce v I. pol. 2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vyplacení odměn předsedům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2020 dle 
předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

133/6/ZM/2020 Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro roky 
2021- 2025 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
Program regenerace městské památkové zóny v Holešově pro roky 2021-2025 dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

134/6/ZM/2020 Revokace usnesení ZM (Kubíček, Kováčovi) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 103/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 146 m2, k. ú. Holešov 
a  
revokaci usnesení č. 108/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 m2, k. ú. Holešov. 

2. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 
63  m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu s tím, že město nebude 
vyžadovat zpětně nájem. 

3. zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 
146 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu s tím, že město nebude 
vyžadovat zpětně nájem. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

135/6/ZM/2020 Revokace usnesení ZM, k. ú. Žopy (Ulrich) 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 101/5/ZM/2020 ze dne 21.09.2020 ve věci zveřejnění záměru 
prodeje městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o výměře cca 337 m2, k. ú. 
Žopy, za prodejní cenu 700 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 

2. zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, 
o  výměře cca 337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 210 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

136/6/ZM/2020 Směna pozemků, k. ú. Holešov (Jániš) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Ing. 
Romana Jániše část městského pozemku p. č. 1712/1, orná půda, o výměře cca 178 m2, 
městského pozemku p. č. 1712/4, ostatní plocha, o výměře 231 m2, k. ú. Holešov, a 
z  vlastnictví Ing. Romana Jániše přejdou do vlastnictví města Holešova pozemky p. č. 
346, zastavěná plocha - zbořeniště, o výměře 211 m2 a p. č. 347, zahrada, o výměře 
198  m2, k.  ú. Holešov. Náklady na směnu pozemků uhradí Ing. Roman Jániš. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 



137/6/ZM/2020 Směna pozemků, k. ú. Dobrotice (Zbranková) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Pavly 
Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Dobrotice, a 
z  vlastnictví Pavly Zbrankové přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 

84/1, zahrada, o výměře cca 70 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. Doplatek 
rozdílné výměry 300 Kč/m2, finanční vyrovnání za převáděný strom (hodnota bude určena 
znaleckým posudkem) a náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

138/6/ZM/2020 Prodej 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 
  
prodej městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m2, jehož 
součástí je stavba - budova s čp. 38, a části městského pozemku p. č. 93, zahrada, 
o  výměře cca 95 m2, k. ú. Holešov, Bc. Evě Kovářové za kupní cenu 3.001.000 Kč + 
náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

139/6/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 1424, k. ú. Holešov (E.ON) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1424, zahrada, o výměře určené GPL 
č.  2528- 384/2020 18 m2, k. ú. Holešov, společnosti E.ON Distribuce, a. s., za kupní cenu 
600 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

140/6/ZM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - 
budova čp. 97 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, Lukáši Slováčkovi za kupní cenu 1.850.000 Kč 
+ náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

141/6/ZM/2020 Úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Dufková) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2, 
k.  ú. Holešov, za kupní cenu 1.000 Kč/podíl 1/12 z vlastnictví Ing. Marie Dufkové do 

vlastnictví města s tím, že náklady na převod hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



142/6/ZM/2020 Úplatné nabytí pozemku p. č. 912/1, k. ú. Všetuly (Zapletal) 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. úplatné nabytí pozemku p. č. 912/1, ostatní plocha, o výměře 1 339 m2, k. ú. Všetuly, 
pod komunikací, z vlastnictví Radka Zapletala do vlastnictví města za kupní cenu 
750  Kč/m2. 

2. bezúplatné nabytí komunikace a veřejného osvětlení, vybudovaných na pozemcích 
p.  č. 912/1 (pozemek ve vlastnictví Radka Zapletala), p. č. 1001, p. č. 1002 a p. č. 1019 
(pozemky ve vlastnictví města), z vlastnictví Radka Zapletala do vlastnictví města. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

143/6/ZM/2020 Úplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Fischer) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2, k. ú. 
Holešov, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 200 Kč/m2 z vlastnictví Ing. Vladimíra 
Fischera do vlastnictví města s tím, že náklady na převod hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

144/6/ZM/2020 Bezúplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Farkašová) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/12 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2, 
k. ú. Holešov, z vlastnictví Ing. Hany Farkašové do vlastnictví města s tím, že náklady na 
převod hradí město. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

145/6/ZM/2020 Bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku p. č. 1413/5, k. ú. Holešov (Poskočilová) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku p. č. 1413/5, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2, 
k. ú. Holešov, z vlastnictví Ing. Evy Poskočilové do vlastnictví města s tím, že náklady na 
převod hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

146/6/ZM/2020 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné - EL-ENG reality 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné, uzavřené s EL-ENG 
reality, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 



147/6/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: 
  

1. zveřejnění záměru bezúplatného 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, dle předloženého návrhu 

2. bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství 
z  vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města  p. č. 590/2, ostatní plocha, o výměře 
7 m2 a p. č. 590/3, ostatní plocha, o výměře 53 m2, k. ú. Tučapy u Holešova 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

148/6/ZM/2020 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 nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 09.11.2020 
   
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
Luděk Hradil v. r.                         Mgr. Helena Jandová v. r. 
ověřovatel               ověřovatelka      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 407/2020 
Vyvěšeno dne: 16.11.2020 
Bude sejmuto dne: 02.12.2020 
Sejmuto dne: 


