
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
19.09.2022 

 

64/4/ZM/2022 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich 
funkce v roce 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce v 
roce 2022, končící komunálními volbami, které se uskuteční 23. a 24.09.2022, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

65/4/ZM/2022 Odměny členům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům osadních výborů za výkon jejich funkce v I. pol. 2022 dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

66/4/ZM/2022 Dotační smlouva - bazén - dodatek č. 1 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r o., 
o dotaci na krytí provozní ztráty, vzniklé při provozu krytého bazénu v roce 2022, v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

67/4/ZM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci hasičské zbrojnice" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí investiční dotace od Zlínského kraje na Rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 
500.000 Kč (současně však maximálně 19,25 % celkových způsobilých výdajů projektu) 
a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

68/4/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 4/2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu. 
 



II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 9, 10, 11, 12, a 13/2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

69/4/ZM/2022 Přerušená zpráva ZM ze dne 20.06.2022 - zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků, k. ú. Všetuly ul. Dukelská 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 
cca 36 m2, p. č. 2/13, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, p. č. 363/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 163 m2 a p. č. 365/10, ostatní plocha, o výměře cca 214 m2, vše k. ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

70/4/ZM/2022 Zrušení usnesení - Zveřejnění záměru prodeje pozemků - pro výstavbu 
garáží - k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  

1. zrušení usnesení č. 62/2/ZM/2019 ze dne 17.04.2019 týkající se směny pozemků 
p. č. 2727/44, p. č. 3551/3, k. ú. Holešov z vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, 
uzeniny, lahůdky, s. r. o., a pozemků p. č. 2790/98, p. č. 2790/99, p. č. 2790/100, 
p.   č. 2790/101, p. č. 2790/102, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova z důvodu 
převodu společnosti na jiného vlastníka a zatížení pozemků společnosti Pospíšil - 
maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., exekucí a 

  
2. zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, p. č. 2790/98, ostatní plocha, o 

výměře 21 m2, p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 2790/100, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, p. č. 2790/101, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 
2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

71/4/ZM/2022 Revokace usnesení ZM ze dne 20.06.2022 - Prodej částí městských 
pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 54/3/ZM/2022/ ze dne 20.06.2022 týkající se prodeje částí 
městských pozemků p. č. 1662/3, zahrada, p. č. 1386/1, ostatní plocha, a p. č. 1390/3, 
zahrada, o celkové výměře cca 1 575 m2, k. ú. Holešov, společnosti EL-ENG, s. r. o., 
IČO 27693554, za kupní cenu 2.500 Kč/m2 + náklady s převodem spojené a 

2. prodej částí městských pozemků p. č. 1362/3, zahrada, p. č. 1386/1, ostatní plocha, 
a p. č. 1390/3, zahrada, o celkové výměře cca 1 575 m2, k. ú. Holešov, společnosti EL-
ENG, s. r. o., IČO 27693554, za kupní cenu 2.500 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

72/4/ZM/2022 Poskytnutí daru - Orel jednota Holešov 



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. 
poskytnutí daru jednotě Orel Holešov na rekonstrukci víceúčelového hřiště s 
umělým chlazením až do výše 3 mil. Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu. 
  

Usnesení: PŘIJATO 

 

73/4/ZM/2022 Úplatné nabytí id. 1/24 pozemku p. č. 3429, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
úplatné nabytí podílu pozemku p. č. 3429, orná půda, o velikosti podílu 1/24 z celkové 
výměry 7 987 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti VIAGEM, IČO 04817320, do 
vlastnictví města za kupní cenu 60 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

74/4/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3294/2, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3294/2, orná půda, o výměře 
cca 30 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

75/4/ZM/2022 Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby - "Silnice II/432, 
II/438: Holešov - Všetuly, okružní křižovatka" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody s příspěvkovou organizací Ředitelství silnice Zlínského kraje, 
příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín o společném 
postupu přípravy a realizaci stavby "Silnice II/432, II/438: Holešov - Všetuly, okružní 
křižovatka" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

76/4/ZM/2022 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Holešova" pro 
období 2022-2031, dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
77/4/ZM/2022 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
-  mimořádná finanční dotace 



I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2022 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-301/2022/ŠK/CH) Tělovýchovné jednotě Holešov, z. s., dle 
předloženého a upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

78/4/ZM/2022 Dluhová poradna - zřízení a podpora služby 

I. Zastupitelstvo města Holešova rozhodlo 
  
podporovat sociální službu Dluhové poradenství Samaritán, která je v souladu s 
Komunitním plánem města Holešova pro období 2022-2024. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 29.04.2022 
 
  
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města  
 
 
 
Bc. Jaroslav Chmelař  v. r.                                               Gabriela Holčáková v. r. 
ověřovatel                                   ověřovatelka  
 

 

 

Ev.č. 389/2022 

Vyvěšeno dne: 26.09.2022 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 12.10.2022 

 


