
 

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 
04.11.2019 

 

160/5/ZM/2019 Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
"Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

161/5/ZM/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a 
MPZ pro Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

162/5/ZM/2019 Navýšení příspěvku na provoz - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p. o., navýšení příspěvku na 
provoz o 1.600.000 Kč.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

163/5/ZM/2019 Změna rozpočtu - RO 5/2019 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

164/5/ZM/2019 Smlouva s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM pro bezúplatný převod pozemků p. č. 



1819/2 a p. č. 1819/14, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

165/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. 
Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha,                  
o výměře 38 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

166/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 48 m2,    
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu.  
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

167/5/ZM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří 
(na pozemku stojí stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

168/5/ZM/2019 Směna pozemků Grohova 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti 
LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře cca 250 m2, k. ú. 
Holešov a z vlastnictví této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. 
č. 1402/2, ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
Doplatek rozdílné výměry 500 Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, 
s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

169/5/ZM/2019 Směna pozemků Novosady 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
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 část pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 30 m2 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, bez dalšího 
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

170/5/ZM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
výši kupní ceny úplatného převodu pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města, a to 120.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

171/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 750/57 a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej 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, Františku Janalíkovi za kupní cenu 
200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
Pozemek bude, v případě prodeje, zatížen věcným břemenem dle záměru prodeje ev. č. 
405/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

172/5/ZM/2019 Prodej městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40, k. ú. Všetuly 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
prodej městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha, o výměře 71 m2 a p. č. 724/40, orná 
půda, o výměře 11 m2, vše k. ú. Všetuly, Jaroslavu Markovi, za kupní cenu 200 Kč/m2             
+ náklady s tímto prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

173/5/ZM/2019 Přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
přidělení dotace 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 a znění veřejnoprávní 
smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

174/5/ZM/2019 Materiál na stůl 

I. Zastupitelstvo města Holešova odejmulo 
  
čestné občanství města Holešova Klementu Gottwaldovi, které mu bylo uděleno 19. 
listopadu 1948. 



 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 
V Holešově 11.11.2019 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
           
                 Petr Šidlík v. r.                      Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 

                    ověřovatel              ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 455/2019 

Vyvěšeno dne: 13.11.2019 

Bude sejmuto dne: 29.11.2019 

Sejmuto dne: 

 


