
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
17.09.2018 

 

68/4/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

69/4/ZM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého a doplněného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

70/4/ZM/2018 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce 
v roce 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce v 
roce 2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

71/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, o výměře 393 m2, ostatní plocha,        
k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
Výměra je určena GPL číslo 1254-72/2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

72/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3326/10, p. č. 
3636/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 58/3/ZM/2018 ze dne 18.06.2018 týkající se prodeje městského 
pozemku společností E.ON Distribuce, a. s., a 



2. zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3326/10, orná půda, o 
výměře 11 m2, p. č. 3636/1, ostatní plocha, o výměře 9 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
Výměry jsou určeny GPL 2257-24/2018. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

73/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 896/4, zahrada, o výměře cca 
263 m2, p. č. 897, ostatní plocha, o výměře cca 167 m2, a p. č. 898, ostatní plocha, o výměře 
cca 198 m2, vše k. ú. Holešov, k výstavbě rodinného domu dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

74/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví SVJ v domě Dukelská čp. 419,420,421 a 422 v Holešově pozemek p. č. 2/18, 
ostatní plocha, o rozloze 2 m2, k. ú. Všetuly, a z vlastnictví SVJ v domě Dukelská čp. 
419,420,421 a 422 v Holešově přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 2/17, 
ostatní plocha, o rozloze 487 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

75/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady SJM 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví manželů Ladislava a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 3703/1, 
ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, a ze spoluvlastnictví manželů Ladislava a 
Jany Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 906/5, 
zahrada, o výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov, a to k id. 1/2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

76/4/ZM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemku Novosady 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemku, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Tomáše Brázdila část pozemku parc. č. 3703/1, ostatní plocha, o výměře cca   
100 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Tomáše Brázdila přejde do vlastnictví města Holešova 
část pozemku p. č. 906/1, zahrada, o výměře cca 30 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



77/4/ZM/2018 Prodej pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 2864/1, zahrada, o rozloze 687 m2, k. ú. Holešov, dle 
GPL č. 2283-69/2018, a to: 
  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/9) o výměře cca 146 m 2 do vlastnictví 
Marka Byji,  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/10) o výměře cca 111 m2 do vlastnictví 
Kristýny Pařilové k id. 1/2 a Marka Brázdila k id. 1/2,  
- část pozemku (nově označeného jako p. č. 2864/11) o výměře cca 75 m2 do vlastnictví 
manželů Oldřicha a Věry Macíčkových, 
- část pozemku o výměře cca 354 m2 do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 
Havlíčkova 1142 v Holešově, a to: 
- manželům Zuzaně a Miroslavu Bílkovým, k id. 1/4, 
- manželům Petře a Bronislavu Klůjovým, k id. 1/4, 
- manželům Dagmar a Rudolfu Procházkovým, k id. 1/4, 
- Ludmile Závorové, k id. 1/8, 
- Šárce Závorové, k id. 1/8 
  
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

78/4/ZM/2018 Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účast na dražebním jednání dne 03.10.2018 prostřednictvím elektronického systému 
dražeb ve věci úplatného nabytí nemovitých věcí, pozemků p. č. 3302/15, ostatní plocha, 
o výměře 120 m2 a p. č. 3302/16, orná půda, o výměře 92 m2, vše k. ú. Holešov, a to za 
nejvyšší podání 18.000 Kč za tyto pozemky. 

2. úplatné nabytí pozemků p. č. 3302/15, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a p. č. 3302/16, 
orná půda, o výměře 92 m2, vše k. ú. Holešov, v případě, že městu Holešov bude udělen 
příklep ve veřejné dražbě. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

79/4/ZM/2018 Bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Všetuly, 
z vlastnictví Josefa Javoříka, bytem Holešov, do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

80/4/ZM/2018 Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k části pozemku p. č. 1217, ostatní 
plocha, sportoviště, o výměře cca 188 m2, k. ú. Žopy, pro Golfový klub Holešov, z. s., IČO 



26577691, za účelem vybudování zázemí golfového klubu po dobu 20 let za celkový stavební 
plat 50 Kč/m2/rok, který bude hrazen v pravidelných ročních platbách + náklady s tímto 
právem stavby spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

81/4/ZM/2018 Návrh Komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 2019-
2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Komunitní plán sociálních služeb města Holešova" na období 2019-2021 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

82/4/ZM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Dětské dopravní hřiště v 
Holešově" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přijetí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu "Dětské dopravní 
hřiště v Holešově" ve výši 4.500.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

 
V Holešově 21.09.2018 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
            starosta města  
 
 
 
        Zdeněk Hlobil v. r.     Mgr. Ondřej Machálek v. r. 
        ověřovatel zápisu                          ověřovatel zápisu 
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