
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 4. schůze Rady města Holešova, která se konala 13.02.2018 

 

13/4/RM/2018 Výběrové řízení - "Rekonstrukce kulturního a společenského centra - oprava 
hlavní vstupní komunikace" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací - "Rekonstrukce kulturního a společenského centra - oprava hlavní vstupní 
komunikace". 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy (náhradníky) komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v souvislosti s 
veřejnou zakázkou "Rekonstrukce kulturního a společenského centra - oprava hlavní vstupní 
komunikace". 
  
Členové komise: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Tomáš Nedbal, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Libor 
Malůšek (specialista na veřejné zakázky projektu CSS), Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. 
Martin Koplík.  
  
Náhradníci: Ing. Dušan Leško, Ing. Radek Doležel, Ing. Aleš Trněný, Ing. Simona 
Stuchlíková, Jiřina Hradilová a Zdeněk Hlobil. 
 
III. Rada města Holešova doporučila 
 
oslovit tyto společnosti se žádostí o účast ve výběrovém řízení:  
- RAPOS, spol. s r. o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov, IČO 25504487 
- 3V & H, s. r. o., Prakšická 281, 688 01 Uherský Brod, IČO 469 92715 
- Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 25301144 
- Zlínstav, a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 28315669 
- PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o. , Podvalí 629, Kojetín I - Město, 752 01 Kojetín, IČO 
25896873 
  

Usnesení: PŘIJATO 

 

14/4/RM/2018 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního centra Tovární č. p. 1081, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního centra Tovární č. p. 1081, Holešov" v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnostem dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  



členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Radek Doležel, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Simona 
Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
  
Náhradníci: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Tomáš Nedbal, Milan Roubalík, Ing. Dušan 
Leško, Zdeněk Hlobil a Jiřina Hradilová 
 
III. Rada města Holešova doporučila 
 
oslovit tyto společnosti se žádostí o účast ve výběrovém řízení:  
- G G ARCHICO a. s., IČO 469 94 432, Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
- Arch.Design, s. r. o., IČO 257 64 314, Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
- FORMICA s. r. o., IČO 469 82 663, Slovenská 2685, 760 01 Zlín 
- S-projekt plus, a. s., IČO 607 34 485, třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín 
- CENTROPROJEKT GROUP a. s., IČO 016 43 541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

15/4/RM/2018 Revokace usnesení č. 386/31/RM/2017 ze dne 22.12.2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revokaci usnesení č. 386/31/RM/2017 ze dne 18.12.2017, které se týká dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro spolek Atletika Holešov, 
z. s.  
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

16/4/RM/2018 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 
Atletika Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze 
dne 24.05.2017 se spolkem Atletika Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

17/4/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na rekonstrukci 
budovy Sokolovny. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

18/4/RM/2018 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky SDH 
Holešov pro rok 2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  



podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Holešov JPO II/1 pro rok 2018 za finanční spoluúčasti města 
Holešova ve výši 20 %. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

19/4/RM/2018 Zřízení věcného břemene "OK UMABEL SE, Holešov, Palackého" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, na částích pozemků p. č. 969/1, 
ostatní plocha, o výměře 239 m2, a p. č. 1009/3, ostatní plocha, o výměře 2.078 m2, vše 
k. ú. Všetuly, pro společnost  UMABEL SE, Zlín - Jaroslavice, Pasíčka 279, IČO 29255112, 
v souvislosti se stavbou "OK UMABEL SE, Holešov, Palackého" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

20/4/RM/2018 Žádost o vypůjčení pozemku na nám. Dr. E. Beneše za účelem umístění májky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2/3 v obci Holešov, katastrální území 
Holešov, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, 
o výměře 0,33 m2 (otvor užívaný k ukotvení vánočního stromu), na období od 30.04.2018 do 
26.05.2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

21/4/RM/2018 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících se společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 
27295567, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Brno, 
Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou "Holešov, okružní 
křižovatka silnice II/438, ulice Tovární" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

22/4/RM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 1/2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

23/4/RM/2018 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů a nakládání se staveb. 
odpadem 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  



obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

24/4/RM/2018 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

25/4/RM/2018 Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova dle předloženého a upraveného 
znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

26/4/RM/2018 Vyvěšení tibetské vlajky 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, ze dne 17.01.2018. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.03.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

27/4/RM/2018 Výběr dodavatele - "Lokální biocentrum Za Vodárnou II. etapa" 

I. Rada města Holešova určila 
  
dodavatele veřejné zakázky "Lokální biocentrum Za Vodárnou Holešov II. etapa" 
v souladu s vnitřním předpisem č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

28/4/RM/2018 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku k. ú. 
Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru bezúplatného převodu části stavbou dotčeného městského pozemku 
p. č. 1422, ostatní plocha, o výměře 6 m2, k. ú. Žopy,  obci Přílepy, IČO 544531, dle 
předloženého návrhu s tím, že náklady s převodem spojené hradí nabyvatel. 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

29/4/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku p. č. 628/4, ostatní plocha, o výměře cca 56 m2, k. ú. 
Lukoveček,  Aleši Kuchařovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 30.06.2018. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

30/4/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1642/2 o výměře 3,5 m2, ostatní plocha, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

31/4/RM/2018 Směna pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
manželů Hlobilových městský pozemek p. č. 872/2, zahrada, o výměře 200 m2, k. ú. 
Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města Holešova část 
pozemku p. č. 876, zahrada, o výměře cca 200 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu 
bez dalšího finančního vyrovnání. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

32/4/RM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 2902/2, p. č. 2903/1, p. č. 2903/3 a p. č. 2903/6, 
k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se úplatného nabytí pozemků p. č. 2902/2, zahrada, p. č. 2903/1, 
manipulační plocha, p. č. 2903/3, jiná plocha, a p. č. 2903/6, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova bez č. p./č. e., k. ú. Holešov, z vlastnictví společnosti Stavebniny 
K, a. s., České Budějovice do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

33/4/RM/2018 Zimní údržba 2018 - navýšení finančních prostředků na pohotovost 

I. Rada města Holešova schválila 
  



dodatek č. 1 ke smlouvě č. 56/2013/ŽP k zabezpečení úklidu a čistoty města se společností 
Technické služby Holešov, s. r. o., Holešov, Květná 1555, IČO 25583140, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

34/4/RM/2018 Žádost o financování sociální služby "Terénní programy" ARGO pro rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s ARGEM, 
Společnost dobré vůle, Zlín, z. s., IČ 00568813, se sídlem ve Zlíně, Nivy II/5358, ve výši 
20.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

35/4/RM/2018 Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 pro ARGO, Společnost dobré vůle 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se 
společností ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, IČO 00568813, se sídlem Zlín, Nivy II/5358, 
ve výši 40.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

36/4/RM/2018 Žádost o finanční příspěvek na sociální služby Charity Holešov na rok 2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Charitou 
Holešov, IČO 47930063, se sídlem v Holešově, Tovární 1407, dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

37/4/RM/2018 Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 pro Oblastní charitu Kroměříž - 
Kontaktní centrum Plus 

I. Rada města Holešova schválila  
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Oblastní 
charitou Kroměříž, IČO 18189750, se sídlem v Kroměříži, Ztracená 63, ve výši 25.000 Kč 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

38/4/RM/2018 Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím:  
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov 



- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
- Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
  
rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 a plán odpisů 
majetku na rok 2018 dle předložených návrhů. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

39/4/RM/2018 Aktualizace svěřeného majetku příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
aktualizaci "Přílohy č. 1 - Svěřený majetek k hospodaření - ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací k 31.12.2017"  v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

40/4/RM/2018 Vydání souhlasu s účastí v projektu - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
účast v projektu Ministerstva životního prostředí - "Rekonstrukce a vybavení center 
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO" se spoluúčastí 15 %, 
která bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 2. Základní škola Holešov s 
tím, že tato organizace bude o výsledku žádosti neprodleně informovat zřizovatele. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

41/4/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - Atletice Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy 
 
týkající se poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku Atletika Holešov, z. s., na 
rekonstrukci Stadionu Míru. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

42/4/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
finální verzi dokumentu "Místní akční plán vzdělávání  na území ORP Holešov". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

43/4/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  



předložené rozdělení finančních prostředků na jednotlivé části investiční akce 
"Revitalizace ul. 6. května". 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 19.02.2018 

 

 

    

        Mgr. Rudolf Seifert v. r.                              Libor Liška v. r. 
              starosta města                          ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 60/2018 
Vyvěšeno dne: 22.02.2018 
Bude sejmuto dne: 12.03.2018 
Sejmuto dne: 


