
 

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 27. schůze Rady města Holešova, která se konala 03.12.2018 
 

371/27/RM/2018 Určení zastupitele pro plnění úkolů při pořizování územně plánovacích 
dokumentací města 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění určeného člena zastupitelstva města Ing. Pavla 
Karhana pro plnění úkolů při pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn v 
rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

372/27/RM/2018 Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky na 2. ZŠ Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
záměr 2. Základní školy Holešov pro školní rok 2019/2020 otevření první třídy s rozšířenou 
výukou angličtiny a matematiky. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

373/27/RM/2018 Dodatek ke zřizovací listině 1. Základní školy Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 1. Základní škola Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

374/27/RM/2018 Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Horní Lapač, Jankovice, 
Kostelec u Holešova, Kurovice, Martinice, Míškovice, Němčice, Roštění, Rymice, 
Zahnašovice a Žeranovice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků" s obcemi Horní Lapač, 
Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Martinice, Míškovice, Němčice, Roštění, 
Rymice, Zahnašovice a Žeranovice, na základě kterých budou orgány města 
Holešova  namísto orgánů obcí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu obcí veškerou 
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obcí platnými a účinnými 
právními předpisy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



375/27/RM/2018 Uzavření dodatků veřejnoprávních smluv s obcemi Martinice, Němčice a 
Roštění 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření dodatků veřejnoprávních smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcemi Martinice, 
Němčice a Roštění, kterými se mění doba platnosti těchto smluv na dobu neurčitou, dle 
předložených návrhů. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

376/27/RM/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zahnašovice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Zahnašovice 
za účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

377/27/RM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
odpadového centra 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
Odpadového centra pro rok 2019 ve výši 2,9 mil. Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

378/27/RM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty 
koupaliště 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k úhradě provozní ztráty koupaliště 
pro rok 2019 ve výši 580 tis. Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

379/27/RM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace na krytí provozní ztráty 
vzniklé při provozu krytého bazénu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace na krytí provozní ztráty 
vzniklé při provozu krytého bazénu na rok 2019 ve výši 3 mil. Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



380/27/RM/2018 Ocenění v souvislosti s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve 

I. Rada města Holešova schválila 
  
- udělení "Pamětního listu" v deskách Danielu Hanákovi, bytem Holešov, Pavlu Jurčíkovi, 
bytem Všetuly, Naděždě Plevákové, bytem Holešov, u příležitosti jejich padesátého 
bezpříspěvkového daru krve a 
- udělení finanční odměny ve výši 3.000 Kč Dušanu Lochmanovi, bytem Holešov, Pavlu 
Vybíralovi, bytem Holešov, u příležitosti jejich stého bezpříspěvkového daru krve. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

381/27/RM/2018 Sazebník úhrad za poskytování informací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

382/27/RM/2018 Nákup plynu na období 2019-2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
nákup plynu pro období 2019-2020 společností Innogy Energie, s. r. o., k datu 03.12.2018 
v souladu s předloženou aktualizovanou smlouvou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

383/27/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na "Pronájem mobilního kluziště" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise za pronajímatele mobilního kluziště jako 
nejvýhodnější společnost BaP holding, a. s., Brno, Purkyňova 35b, IČO 27854591 za 
nabídkovou cenu 996.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

384/27/RM/2018 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě - TJ Sokol Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 07.03.2018 uzavřené s Tělocvičnou 
jednotou Sokol Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

385/27/RM/2018 Žádost o příspěvek na sociální služby Charity Holešov na rok 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
žádosti o dotace na sociální služby poskytované Charitou Holešov a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Charitou Holešov, IČO 
47930063, se sídlem v Holešově, Tovární 1407, dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



386/27/RM/2018 Souhlas s vydáním majetku městu Holešov po zemřelém Oldřichu Urubovi 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezúplatné nabytí majetku po zůstaviteli Oldřichu Urubovi, nar. 01.11.1948, zemř. 
13.06.2018, a v rámci pozůstalostního řízení vyslovuje souhlas s převzetím tohoto majetku 
do majetku města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

387/27/RM/2018 Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o 
místním poplatku ze psů, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

388/27/RM/2018 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou č.7720803934 
pro rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., č. 
7720803934 pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

389/27/RM/2018 Ježíškova vnoučata 

I. Rada města Holešova schválila 
  
realizaci akce "Ježíškova vnoučata" pro osamělé seniory z Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

390/27/RM/2018 Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace - 
inventarizační rozdíl 

I. Rada města Holešova doporučila 
  
- vyřadit z evidence majetek dle předloženého soupisu a prověřit, případně 
- uplatňovat náhradu u položek 211, 47 a 37. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

391/27/RM/2018 Volba předsedů Komisí Rady města Holešova pro volební období 2018-
2022 

I. Rada města Holešova zvolila 
  
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pro volební 
období 2018-2022 předsedy komisí rady města: 
  
- Komise výstavby - předseda Bc. Jaroslav Chmelař  
- Komise životního prostředí a dopravy - předseda Bc. Jakub Nevřala 
- Komise pro neziskový sektor - předseda Pavel Šťastný 



- Komise památkové péče a letopisectví - předseda Mgr. Ondřej Machálek 
- Komise školská a drogové problematiky - předsedkyně Mgr. Svatava Ságnerová 
- Komise sociálně-právní ochrany dětí - předsedkyně Mgr. Martina Janečková 
- Komise pro občanské záležitosti - předsedkyně Ludmila Styková 
- Redakční rada Holešovska - předsedkyně Gabriela Holčáková 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

392/27/RM/2018 Volba předsedů a členů Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva 
města Holešova pro volební období 2018-2022 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění na 
volební období 2018-2022 předsedy a členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 
města: 
  
- Kontrolní výbor - předseda Mgr. Jan Koláček, členové: Miroslav Koumar, Ing. Radek 
Doležel, Ladislav Zavadil, Josef Bartošek, Jana Fürstová, Zdeněk Hlobil, Jiřina Hradilová a 
Mgr. Zdeněk Krajcar. 
- Finanční výbor - předsedkyně Ing. Jana Šťastná, členové: MVDr. Zbyněk Miklík, Ludmila 
Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík, Mgr. Jaroslav Fuksa, Mgr. Radek Michalík, Ing. 
František Rafaja, Mgr. Ivana Bozděchová a Libor Liška. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

393/27/RM/2018 Částečná revokace usnesení č. 243/18/RM/2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
částečnou revokaci usnesení č. 243/18/RM/2018 ze dne 25.7.2018 ve znění: ... " a způsob 
finančního vyrovnání se společností JOSPO, a. s., Holešov, Tovární 1627, za předplacené 
nájemné v zámecké restauraci ve výši 4,51 mil. Kč." 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí finančního daru ve výši 4,51 mil. Kč a darovací smlouvu o poskytnutí daru za 
účelem finančního vyrovnání se společností JOSPO, a. s., Holešov, Tovární 1627, za 
předplacené nájemné v zámeckých restauracích. 
 
 Usnesení: PŘIJATO  

 

394/27/RM/2018 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na realizování projektu 
"Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přijetí nadačního příspěvku v grantovém řízení Oranžové hřiště (Nadace ČEZ) na 
schválený projekt "Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov" ve výši 500.000 Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



395/27/RM/2018 Žádost o dotaci na akci "Vodovod Količín" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. podání žádosti o dotaci na akci "Vodovod Količín" a 

2. finanční spoluúčast projektu ve výši 55 % uznatelných nákladů 

  

Usnesení: PŘIJATO  

 

396/27/RM/2018 Žádost o dotaci na akci "Podzemní kontejnery - Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt "Podzemní kontejnery - Holešov" 

2. zpracování povinných dokumentů k žádosti o podporu (analýza potenciálu tvorby 
odpadů v zájmové oblasti, dokumentace pro územní souhlas a zadávací dokumentace 
pro výběr dodavatele) 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

397/27/RM/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém komunálního 
odpadu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

398/27/RM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 5/2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

399/27/RM/2018 Rozpočet na rok 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočet města Holešova na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

400/27/RM/2018 Změna organizační struktury Městského úřadu Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
změny organizační struktury Městského úřadu Holešov dle předloženého návrhu 
tajemníka městského úřadu s účinností od 01.01.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



401/27/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
9/2018/ŠK/CH) Tělovýchovně jednotě Holešov, z. s., Holešov, Bezručova 640, ve výši 20 
tis. Kč, znění veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu a úpravu 
rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již 
schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, 
na kterou se transfery vynakládají. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

402/27/RM/2018 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "HOLEŠOV, REVITALIZACE 
NÁMĚSTÍ SV. ANNY, Masné krámy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností HMS-REAL s. r. o., IČO 25348523, 
Generála Svobody 41, 767 01 Kroměříž, na realizaci stavebních prací investiční akce 
"HOLEŠOV, REVITALIZACE NÁMĚSTÍ SV. ANNY, Masné krámy" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

403/27/RM/2018 Žádost o prodloužení lhůty 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti uvedené v čl. IV. kupní smlouvy, uzavřené dne 
05.08.2015, právní účinky vkladu 10.09.2015, uzavřené mezi městem Holešov a Ing. 
Ludvíkem Urbanem a dipl.d.h. Jiřinou Urbanovou, zastavění pozemku ze tří na čtyři roky. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

404/27/RM/2018 Směna pozemků Novosady - Tomáš Brázdil 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, 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, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

405/27/RM/2018 Směna pozemků Novosady - Brázdilovi 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu 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, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu 
pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

406/27/RM/2018 Směna pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu 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, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí 
žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

407/27/RM/2018 Uzavření dodatku s Charitou Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s Charitou Holešov, IČO 
47930063, týkající se snížení výše záloh v budově čp. 1582, Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

408/27/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, k. ú. 
Žopy 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 350 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 
 

409/27/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části pozemku p. č. 1376, o výměře 393 m2, ostatní plocha, k. ú. Žopy, dle GPL 1254-
72/2018, Jiřímu Zemanovi, bytem Holešov, za kupní cenu 210 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

410/27/RM/2018 Prodej částí městských pozemků p. č. 3326/10 a p. č. 3636/1, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej 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 GPL 2257-24/2018, společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., IČO 28085400, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



411/27/RM/2018 Prodej městských pozemků, případně jejich částí - Novosady 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej 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 Danieli Juráškovi, bytem Holešov, za kupní cenu 
2.155 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

412/27/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Silnice II/490: Holešov, Všetuly" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č.363/1, k. ú. 
Všetuly, pro Zlínský kraj, Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČO 70891320, a příspěvkovou 
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín, K majáku 5001, IČO 70934860, v 
souvislosti se stavbou "Silnice II/490: Holešov, Všetuly" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

413/27/RM/2018 Uzavření dodatku č. 10 se společností Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 10 včetně potvrzení o plné moci ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi 
městem Holešov a společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČO 25309161, 
dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

414/27/RM/2018 Částečné prominutí pohledávky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
částečné prominutí pohledávky Lence Kuchařové, IČO 01197606, a to ve výši 12.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

415/27/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/3, zahrada, o výměře cca 50 m2, k. ú. 
Dobrotice, z majetku Moniky Vráblíkové a Margarety Zatloukalové do majetku města 
Holešova za kupní cenu dle hodnoty příslušeného stavebního pozemku + náklady 
s prodejem spojené. 

Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná cesta 
okolo náhonu bude v šířce 2 m od hrany náhonu. 

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 113/7, vodní plocha, o výměře 15 m2, k. ú. Dobrotice, 
z majetku VPK Reality, a. s., do majetku města Holešova za kupní cenu dle hodnoty 
příslušeného stavebního pozemku + náklady s prodejem spojené. 



3. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/4, zahrada, o výměře cca cca 50 m2, a 
pozemku p. č. 113/8, vodní plocha, o výměře 6 m2, vše k. ú. Dobrotice, z majetku Ing. 
Jana Verbergera do majetku města Holešova za kupní cenu dle hodnoty příslušeného 
stavebního pozemku + náklady s prodejem spojené. 

Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná cesta 
okolo náhonu bude v šířce 2 m od hrany náhonu 

4. úplatné nabytí části pozemku p. č. 113/5, zahrada, o výměře cca 70 m2, a pozemku    
p. č. 113/9, vodní plocha, o výměře 1 m2, vše k. ú. Dobrotice, z majetku Zdeňka Mately 
do majetku města Holešova za kupní cenu dle hodnoty příslušeného stavebního 
pozemku + náklady s prodejem spojené. 

Výměra bude upřesněna na základě skutečného zaměření náhonu. Obslužná cesta 
okolo náhonu bude v šířce 2 m od hrany náhonu 

Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 05.12.2018 

          
 
 
 
 
    
         Mgr. Rudolf Seifert v. r.             Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
               starosta města                  ověřovatelka 
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Vyvěšeno dne: 03.01.2019 

Bude sejmuto dne: 21.01.2019 

Sejmuto dne:  


