
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
18.12.2017 

 

86/6/ZM/2017 Odpis pohledávky na nájemném a službách 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách zemřelého Pavla Pila, bytem Brno, pro 
nemajetnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

87/6/ZM/2017 Vrácení dotace Státnímu fondu kinematografie 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
vrácení investiční dotace Státnímu fondu kinematografie ve výši 750.000 Kč na 
akci "Digitalizaci kina Svět v Holešově ve standardu DCI".¨ 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

88/6/ZM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 6/2017 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 6/2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

89/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na provoz koupaliště pro rok 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí dotace společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na 
provozování zámeckého koupaliště v roce 2018 ve výši celkem 580 tis. Kč (350 tis. Kč 
provoz, 200 tis. Kč skluzavky, 30 tis. Kč chlorovna). 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

90/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na rok 2018 pro odpadové centrum Technických služeb 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí dotace společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.,  na úhradu ztráty 
odpadového centra v roce 2018 ve výši 2.900 tis. Kč. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 



Usnesení: PŘIJATO  

 

91/6/ZM/2017 Žádost o dotaci na úhradu ztráty při provozování krytého bazénu pro rok 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. poskytnutí dotace společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., na 
úhradu ztráty při provozování krytého bazénu v roce 2018 ve výši 3 mil. Kč. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 
 

92/6/ZM/2017 Nevratný přesun finančních prostředků z FRB do rozpočtu města 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přesun finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města Holešova na rok 
2018 ve výši 5 mil. Kč dle "Pravidel pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území města Holešova", část 2, článek IV, odst. 3. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

93/6/ZM/2017 Rozpočet na rok 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočet města Holešova na rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

94/6/ZM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro období 2018-2020 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro období 2018-2020 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

95/6/ZM/2017 Zřízení věcného břemene "Vodovod Količín" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Holešova na 
části pozemku p. č. 275, vodní plocha, o výměře 3.025 m2, k. ú. Količín, společností Lesy 
České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČO 
42196451, v souvislosti se stavbou "Vodovod Količín" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



96/6/ZM/2017 Dohoda o narovnání 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
uzavření dohody o narovnání se společností KKS, spol. s r. o., Zlín, Příluky 386, IČO 
42340802, v souvislosti se stavbou "Holešov - Všetuly, revitalizace ulice 6. května" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

97/6/ZM/2017 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva - p. č. 208/44, 
k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo  
  

1. revokaci usnesení č. 83/5/ZM2017 bod č. 2 - smlouvu č. UZSVM/BKM/1617/2017-
BKMM. 

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/1617/2017-BKMM týkající se p. č. 208/44, k. ú. 
Holešov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého 
návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

98/6/ZM/2017 Odměny členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2017 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2017 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

99/6/ZM/2017 Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
dle ustanovení § 71 - 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
že v případě souběhu více funkcí u jedné osoby bude poskytnuta jen jedna odměna, a 
to odměna za funkci, za níž je stanovena odměna nejvyšší. 

  

II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
výši měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva města dle přílohy nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., a to s účinností od 01.01.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



100/6/ZM/2017 Termíny jednání Zastupitelstva města Holešova v roce 2018 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2018 od 16 hod. takto: 26.02., 
23.04., 18.06. a 17.09. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

101/6/ZM/2017 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 628/4, k. ú. Lukoveček 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 628/4, ostatní plocha, o 
výměře cca 56 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

102/6/ZM/2017 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 340, k.ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku parc. č. 340, ostatní plocha, o výměře 131 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví Marie Vízdalové, bytem Chropyně, do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 
500 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

103/6/ZM/2017 Zpráva Kontrolního výboru ZM - plán práce na I. pol. 2018, zpráva o 
provedených kontrolách a hodnocení činnosti v roce 2017 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2018. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
zprávu z provedených kontrol ve II. pol. 2017 a hodnocení činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Holešova v roce 2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 29.12.2017 
 
 
  Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
         starosta města  
 
MUDr. Ivan Manďák v. r.        MVDr. Zbyněk Miklík v. r. 
         ověřovatel                                  ověřovatel 
 
Ev.č.: 28/2018 
Vyvěšeno dne: 23.01.2018 
Bude sejmuto dne: 08.02.02018 
Sejmuto dne: 


