
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
20.12.2021 

 

97/6/ZM/2021 Komplexní pozemkové úpravy Martinice - změna katastrální hranice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
změnu katastrální hranice v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním 
území Martinice u Holešova, týkající se k. ú. Martinice u Holešova, k. ú. Holešov a k. ú. 
Žopy,  dle předloženého návrhu vypracovaného společností GB-geodezie, spol. s r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

98/6/ZM/2021 Komplexní pozemkové úpravy Količín - aktualizace 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
aktualizovaný plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Količín dle 
předloženého návrhu vypracovaného společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

99/6/ZM/2021 Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě uzavřené s EL-ENG reality, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě, uzavřené mezi městem Holešov a EL-ENG 
reality, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 31.01.2022 
Usnesení: PŘIJATO 

 

100/6/ZM/2021 Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022 od 16 hod. takto: 21.02., 25.04., 
20.06. a 19.09.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 



101/6/ZM/2021 Změna rozpočtu - RO 6/2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 15, 16 a 17/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

102/6/ZM/2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. rozpočet města na rok 2022, 

2. investiční akce na rok 2022, 

3. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 a 

4. kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

 
103/6/ZM/2021 Odpis pohledávky - Michal Hybner 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách za nebytové prostory a bezdůvodném 
obohacení z titulu faktury za práce, které neprovedl, Michala Hybnera, bytem Holešov, z 
důvodu úmrtí dlužníka. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

104/6/ZM/2021 Smlouva na dopravní obslužnost Žopy na rok 2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dalšího finančního příspěvku Zlínskému kraji na dopravní obslužnost 
-  autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy na rok 2022 dle předloženého návrhu.  
   
Usnesení: PŘIJATO 

 

105/6/ZM/2021 Plány financování obnovy vodovodu a kanalizace na 10 let 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Plán financování obnovy vodovodu na 10 let" a "Plán financování obnovy 
kanalizace na 10 let" dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



106/6/ZM/2021 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 2022-
2026 

I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
navržené kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu Kroměříž pro období 2022-
2026. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

107/6/ZM/2021 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
 
informaci o činnosti Kontrolního výboru ZM roce 2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 29.12.2021 
 
   
 
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
 
 
Jakub Hřib v. r.                                      Mgr. Helena Jandová v. r. 
ověřovatel       ověřovatelka     
 

 

 

Ev.č. 11/2022 
Vyvěšeno dne: 10.01.2022 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 26.01.2022 


