
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
20.06.2022 

 

39/3/ZM/2022 Žádost o schválení dodatku ke zřizovací listině p. o. Centrum pro seniory 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro seniory 
Holešov, Příční 1475, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

40/3/ZM/2022 Odpis pohledávek - Stavmont, Petr Uruba 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- odpis pohledávky: 

1. na smluvní pokutě společnosti v likvidaci STAVMONT, spol. s r. o., Bystřice pod 
Hostýnem, z důvodu ukončení konkurzního řízení a výmazu z obchodního rejstříku a 

2. na náhradě škody Petra Uruby, bytem Holešov, z důvodu promlčení 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

41/3/ZM/2022 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. účetní závěrku za rok 2021 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2021, a to bez výhrad 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

42/3/ZM/2022 Změna rozpočtu - RO 3/2022 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o schváleném rozpočtovém opatření rady města č. 6, 7 a 8/2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



43/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Holešově, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

44/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 ve znění OZV č. 3/2020 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2019 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 3/2020, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

45/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholu 
na některých veřejných prostranstvích 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

46/3/ZM/2022 Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky 

I. Zastupitelstvo města Holešova vydalo 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č.  1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky, dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

47/3/ZM/2022 Zajištění vlastních zdrojů na "Rekonstrukci požární zbrojnice v Holešově" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné 
výše z vlastních zdrojů. 
 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



48/3/ZM/2022 Pojmenování nových ulic 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
- pojmenování tří nových ulic v lokalitě Nad Sadová III. etapa dle územní studie, ulice 
kolmé k ulici Osvobození ve směru od valu (od Přílep) Pod Hrádkem, Pod Lysinou a 
Hostýnská. 
- pojmenování nové ulice v lokalitě Nad Sadová II. etapa dle územní studie, ulice kolmá 
k ulici Plajnerova ve směru k valu Kvasničkova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

49/3/ZM/2022 Žádost Ladislava Gajdoše, k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
 

1. revokaci usnesení č. 125/4/ZM ze dne 23.09.2019 týkající se úplatného nabytí 
pozemku p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře cca 84 m2, k. ú. Žopy, z vlastnictví 
Ladislava Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 500 Kč/m2

, 

2. úplatné nabytí pozemku p. č. 482/5, ostatní plocha, o výměře cca 84 m2, k. ú. Žopy, z 
vlastnictví Ladislava Gajdoše do vlastnictví města za kupní cenu 3.000 Kč/m2.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

50/3/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 612/4 o výměře cca 525 m2, 624/11 o výměře cca   
1 207 m2, p. č. 611/7 o výměře cca 4 m2,  vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví 
společnosti CUKRÁK, s. r. o., do vlastnictví města. 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 616 o výměře cca 668 m2, p. č. 609/4 o výměře cca 
7 m2, p. č. 1039/1 o výměře cca 68 m2, p. č. 1039/2 o výměře cca 5 m2, p. č. 619/1 o 
výměře cca 847 m2, p. č. 614 o výměře cca 119 m2, p. č. 611/3 o výměře cca 649 m2, 
p. č. 618 o výměře cca 1 707 m2, vše k. ú. Všetuly, z vlastnictví Jiřího Ondrouška do 
vlastnictví města. 
  
Smlouvy budou uzavřeny s podmínkou, že na pozemcích společnost CUKRÁK, 
s.  r.  o, Jiří Ondroušek, vybuduje inženýrské sítě -  komunikace a zpevněné plochy, 
splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a po provedení jejich kolaudace je převedou 
bezúplatně na město Holešov.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 
 
51/3/ZM/2022 Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



bezúplatné nabytí pozemků p. č. 47/2, zahrada, o výměře 549 m2, p. č. 51/3, zahrada, o 
výměře 310 m2, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví společnosti ETMONTA, s. r. o., do vlastnictví 
města. 
  
Smlouva bude uzavřena s podmínkou, že na pozemcích ETMONTA, s. r. o., 
vybuduje inženýrské sítě -  komunikace a zpevněné plochy, kanalizaci splaškovou, 
kanalizaci dešťovou, veřejné osvětlení a vodovod a po provedení jejich kolaudace je 
převedou bezúplatně na město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

52/3/ZM/2022 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1802/7, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatný převod městského pozemku p. č. 1802/7, ostatní plocha, o výměře 528 m2, 
k.  ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví TJ Holešov oddíl házené, z. s. 
Náklady bezúplatného převodu pozemku hradí TJ Holešov, oddíl házené.  
  
Na pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města, příp. jiné právo 
omezující zcizení pozemku. V případě, že nebude realizována rekonstrukce povrchů a 
staveb na převáděném pozemku ve lhůtě do 09.06.2026, bude mít město právo odstoupit 
od smlouvy a pozemky budou převedeny zpět do vlastnictví města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

53/3/ZM/2022 Prodej části městského pozemku p. č. 120/19, k. ú. Přílepy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části městského pozemku p. č. 120/19, orná půda, o výměře cca 60 m2, k. ú. Přílepy 
u Holešova, Milanu Vrzalovi za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

54/3/ZM/2022 Prodej částí městských pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 
55/3/ZM/2022 Úplatné nabytí pozemku st. 32/2 včetně stavby čp. 36, k. ú. Količín 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



úplatné nabytí pozemku p. č. st. 32/2, o výměře 270 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba Količín čp. 36, bydlení, z vlastnictví Libora Došlíka do vlastnictví 
města Holešova za kupní cenu 1.900.000 Kč, kdy náklady na převod hradí město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

56/3/ZM/2022 Převod pozemků a budovy čp. 731 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatný převod nemovitých věcí, pozemku p. č. 2949, o výměře 236 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba Holešov čp. 731, rodinný dům, a pozemek p. č. 2950 o 
výměře 576 m2, zahrada, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

57/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 462/1, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova neschválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 462/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

58/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, případně jejich částí k 
výstavbě rodinných domů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 148/2, trvalý travní 
porost, p.   č. 148/35, ostatní plocha, p. č. 148/41, zahrada, část st. 51/1, zast. plocha a 
nádvoří, k. ú. Količín, k výstavbě rodinných domů dle předloženého návrhu za minimální 
prodejní cenu 1.700 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

59/3/ZM/2022 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádné 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) Základní organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Holešov dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této 
dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

60/3/ZM/2022 Schválení nového "Plánu rozvoje sportu ve městě Holešově" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 



  
předložený "Plán rozvoje sportu ve městě Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

61/3/ZM/2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
pro volební období 2022-2026 počet 23 členů Zastupitelstva města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

62/3/ZM/2022 Informace o žádosti SBD Holešov o převod spoluvl. podílu na byt. domech 
čp. 1615 a 1616 a o převod pozemku pod nimi, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
informaci o žádosti bytového družstva SBD Holešov o převod spoluvlastnických podílů k 
id. 4/10 na bytových domech čp. 1615 a 1616 a o převod pozemků pod těmito domy. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

63/3/ZM/2022 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků, k. ú. Všetuly, ul. 
Dukelská 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
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 

 

V Holešově 24.06.2022 
 
  
 
 
Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
starosta města 
 
 
 
 
Mgr. Jan Koláček v. r.                                     Zdeněk Hlobil v. r. 
ověřovatel       ověřovatel     
 

Ev.č. 230/2022  
Vyvěšeno dne: 07.07.2022  
Sejmuto dne:  
Bude sejmuto dne: 25.07.2022 


