
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 2. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
17.04.2019 

 

26/2/ZM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na mládežnická družstva) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného programu pro 
poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-
780/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených 
návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

27/2/ZM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce milion) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného programu pro 
poskytování dotací v roce 2019 (tzv. Akce milion - čj. HOL-776/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného 
návrhu, znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů 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  

 

28/2/ZM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční dotace) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu, znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů 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  

 

29/2/ZM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na tělocvičny) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného programu pro 
poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na tělocvičny - čj. HOL-779/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a 
znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů 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  

 

30/2/ZM/2019 Finanční příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti mající charakter městské 
autobusové dopravy ve výši 346.000 Kč na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



 

31/2/ZM/2019 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého seznamu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

32/2/ZM/2019 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky SDH Holešov pro rok 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Holešova JPO II/1 pro rok 2019 za finanční spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

33/2/ZM/2019 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu energií v roce 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě Holešov, IČO 47930063, na 
úhradu energií v roce 2019 v městských objektech čp. 1134 a 1136 na ul. Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, 
čp. 1407 na ul. Tovární a čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce, a ve kterých 
poskytuje sociální služby. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
  

34/2/ZM/2019 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova udělilo 
  
1. Janu Florovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2018, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. 
  
2. Mgr. Karlu Košárkovi st. in memoriam 
- "Velkou pečeť města Holešova"  za celoživotní přínos městu Holešovu. 
  
3. Bohumilu Dovrtělovi in memoriam 
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

35/2/ZM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

36/2/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 2/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 



37/2/ZM/2019 Prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přípravu prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí ve výši úvěru 35 mil. Kč se splátkou 
jistiny do 30.09.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

38/2/ZM/2019 Smlouva o narovnání škody způsobené provozní činností a Smlouva o budoucím převzetí 
stavebních objektů 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o narovnání škody způsobené provozní činností a smlouvu o budoucím převzetí stavebních objektů 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO 
65993390, v souvislosti se stavbou "Dálnice D49, 4901 Hulín - Fryšták" dle přeloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

39/2/ZM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, o nočním klidu 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
změnu obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2018, o nočním klidu, v navrhovaném znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

40/2/ZM/2019 Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí 

I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na období 01.05.2019-
30.04.2023 členy a předsedy osadních výborů místních částí dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

41/2/ZM/2019 Termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
termíny zasedání zastupitelstva města ve II. pol. 2019 od 16 hod. takto: 23.09., 04.11. a 17.12.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

42/2/ZM/2019 Nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
nový jednací řád Zastupitelstva města Holešova dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

43/2/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města 
Holešov, který podala společnost amp build,  s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

44/2/ZM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - UNIQUE TEXTILES, s. r. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 



  
pořízení změny Územního plánu Holešov na základě návrhu na pořízení změny Územního plánu města 
Holešov, který podala společnost UNIQUE TEXTILES, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

45/2/ZM/2019 Územní studie veřejných prostranství - OBORA, PŘEDZÁMČÍ 

I. Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 
  
předloženou Územní studii veřejného prostranství - Zámecká obora Holešov a Územní studii veřejných 
prostranství - Předzámčí Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

46/2/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly", 
bezúplatný převod pozemků p. č. 1051/3, ostatní plocha, o výměře 66 m2, p. č. 1008/5, ostatní plocha, o výměře 
281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví 
Zlínského kraje.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

47/2/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov" 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov", bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/36, 
ostatní plocha, o výměře 21 m2, p. č. 1329/37, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 1329/38, ostatní plocha, o 
výměře 96 m2, p. č. 1329/39, ostatní plocha, o výměře 20 m2, p. č. 1329/40, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše 
k. ú. Holešov, z majetku Zlínského kraje do majetku města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

48/2/ZM/2019 Zpevněné parkovací plochy - LIDL 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
dohodu o právu provést stavbu - zpevněné parkovací plochy pro 32 parkovacích míst vedle areálu internátu 
SPŠ MV v Holešově na pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789 a p. č. 1796/1, vše k. ú. Holešov, 
dle předložené smlouvy "Dohody o právu provést stavbu " 

a 

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1778/1 k. ú. Holešov a zpevněné parkovací plochy vybudované na pozemcích 
p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789, a p. č. 1796/1, p. č. 1778/1 a p. č. 1715/1, vše k. ú. Holešov, 
z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika,             v. o. s. do vlastnictví města Holešova dle předložených 
smluv - smlouvy o smlouvě budoucí darovací a darovací smlouvy.  

Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 

49/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, orná půda, o výměře 491 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Tomáše Sichálka 
k id. 3/4 a Jany Sichálkové k id. 1/4 do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 700 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené.  
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

50/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3, o výměře 4258 m2 a parc. č. 1390/8, o výměře   194 m2, v k. ú. a 
obci Holešov, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Holešova, při zohlednění 
geometrického plánu č. 2226-194/2017, kdy celková výměra pozemků činí 4452 m2, za cenu 500 Kč/m2, tedy 
celkovou cenu ve výši 2.226.000 Kč dle rozhodnutí soudu čj. 7C90/2018-96.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

51/2/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví Milana 
Kulheima do vlastnictví města Holešova, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

52/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části pozemku p. č. 210/3, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 1134-124/2018 36 + 8 m2, k. ú. Tučapy 
u Holešova, Milanu Ponížilovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

53/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej pozemku p. č. 705/52, ostatní plocha, o výměře 122 m2, k. ú. Všetuly, Josefu Gořalíkovi, za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 

54/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, 
Jarmile Bardodějové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

2. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 87 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, 
Michaele Šichové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

55/2/ZM/2019 Prodej částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej částí pozemků p. č. 1522/1, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2, a p. č. 1522/2, ostatní plocha, o výměře 
cca 40 m2, k. ú. Holešov, Mgr. Ing. Josefu Pospíšilíkovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 



56/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 2307-250/2018 15 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti E.ON, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

57/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej pozemku p. č. 2989/80, zahrada, o výměře 66 m2, k. ú. Holešov, Tereze Zapletalové, za kupní cenu 200 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

58/2/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej části pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, dle GPL č. 1178-176/2018, k. ú. Tučapy u 
Holešova, Lence Grygarové, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 

59/2/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej pozemku p. č. 1925/47, ostatní plocha, o výměře 97 m2, k. ú. Holešov, Jitce Byjové, za kupní cenu 200 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

60/2/ZM/2019 Nabytí pozemků v k. ú. Dobrotice - UZSVM 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
 

1. úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/13, ostatní plocha, o výměře 222 m2, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví 
ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 

2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1819/15, ostatní plocha, o výměře 2 m2, parc. č. 1819/14, ostatní plocha, 
o výměře 39 m2, a parc. č. 1819/2, vodní plocha, o výměře 47 m2, vše k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

61/2/ZM/2019 Směna pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Ivana Adámka část 
pozemku parc. č. 1788/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Ivana 
Adámka přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1575/3, zahrada, o výměře cca 19 + 7 m2, k. 
ú. Dobrotice, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

62/2/ZM/2019 Směna pozemků, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  



směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, 
uzeniny, lahůdky, s. r. o., pozemek p. č. 2790/98, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemek p. č. 2790/99, 
ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č. 2790/101, 
ostatní plocha, o výměře 20 m2, a pozemek p. č. 2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, a z 
vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., přejde do vlastnictví města Holešova 
pozemek p. č. 2727/44, ostatní plocha, o výměře 273 m2, a pozemek p. č. 3551/3, ostatní plocha, o výměře 148 
m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 

63/2/ZM/2019 Bezúplatné nabytí částí pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
bezúplatné nabytí pozemků, případně částí pozemků, dle gpl. č. 592-39/2018, k. ú. Dobrotice  
  

1. část pozemku p. č. 1581/3, zahrada, (nově 1581/4) z vlastnictví Milana Kulheima 

2. část pozemku p. č. 1582/1, zahrada, (nově 1582/2) z vlastnictví Josefa Šimčíka a Oldřišky Šimčíkové 

3. část pozemku p. č. 1593/2, zahrada, (nově 1593/3) z vlastnictví Ing. Jiřího Kukly a Aleny Kuklové 

4. část pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha, (nově 1594/3) z vlastnictví společnosti Zlínské cihelny, s.r.o. 

5. část pozemku p. č. 1600/2, zahrada, (nově 1600/3) z vlastnictví Miroslava Lefflera a Magdy Lefflerové 

6. část pozemku p. č. 1605/3, ostatní plocha, (nově 1605/4) z vlastnictví Evy Šimčíkové 

7. část pozemku p. č. 1620/1, zahrada, (nově 1620/3) z vlastnictví Josefa Kapavíka a Dany Kapavíkové 

8. část pozemku p. č. 1630, zahrada, (nově 1630/2) z vlastnictví Bronislavy Sedláčkové 

9. část pozemku p. č. 1633/3, zahrada, (nově 1633/5) z vlastnictví Ing. Lukáše Macury 

10. část pozemku p. č. 1639/1, zahrada, (nově 1639/4) z vlastnictví Adama Vystrčila a Alžběty Vystrčilové 
  
do vlastnictví města Holešova. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

64/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Petra 
Odložilíka, část městského pozemku p. č. 772/1, ostatní plocha, o výměře cca 9 m2, k. ú. Holešov, a z 
vlastnictví Petra Odložilíka přejdou do vlastnictví města Holešova části pozemku p. č. 228, zastavěná plocha a 
nádvoří, o celkové výměře cca 9 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků 
hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

65/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova přerušilo projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha, o výměře cca 175 m2, a pozemku p. č. 
750/83, ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

66/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je stavba - budova čp. 
97 Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova 
čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

  

67/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. č. 1247, a p. č. 1248 k. ú. Žopy 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1249, zahrada, o výměře 95 m2, pozemku p. č. 1247, zahrada, o výměře 123 m2, a 
částí pozemku p. č. 1248, zahrada, o výměře 281 m2, vše k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 30.04.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

68/2/ZM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků - k. ú. Količín 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Zdeňky Navrátilové, část 
městského pozemku p. č. 276/1, vodní plocha, o výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, z vlastnictví Zdeňky Navrátilové, přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 101/2, orná půda, a p. č. 100, zahrada, o celkové výměře cca 220 m2, k. 
ú. Količín, dle předloženého návrhu a bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatelka. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce. 

Termín: 30.04.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

69/2/ZM/2019 Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na I. pol. 2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
předložený a upravený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Holešova na I. pol. 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

70/2/ZM/2019 Pověření starosty města k zastupování na valných hromadách společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova pověřilo 
  
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta k zastupování na valných hromadách společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., 
Holešov po dobu volebního období 2018-2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 29.04.2019 
 
 
           Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
                  starosta města 
 
          
         Ing. Radek Doležel v. r.                                        Gabriela Holčáková v. r. 
                   ověřovatel                                                            ověřovatelka 
 

 

Ev. č. 237/2019 

Vyvěšeno dne: 03. 05. 2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 20. 05. 2019 


