
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 14.04.2020 

 

131/9/RM/2020 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová 
doprava 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti mající charakter městské autobusové dopravy na rok 2020 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

132/9/RM/2020 Vyhodnocení veřejné zakázky - Poskytnutí úvěru 85 mil. Kč na rekonstrukci 
budovy bazénu 

I. Rada města Holešova určila 
  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku banky Československá obchodní 
banka, a. s., IČO 0001350, Praha 5, Radlická 333/150, jako nejvýhodnější. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úvěrovou smlouvu s touto bankou o poskytnutí úvěru 85 mil. Kč na rekonstrukci budovy 
bazénu 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

133/9/RM/2020 Schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací 
města za rok 2019 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

134/9/RM/2020 Změna člena v Osadním výboru Žopy 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
rezignaci Andrei Frodlové, bytem Žopy 27, na členství v Osadním výboru Žopy. 
 
 
 
 



II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
  
dle ustanovení § 120 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Miroslava 
Barfuse, bytem Žopy 152, členem Osadního výboru Žopy do konce volebního období 
2019-2023. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

135/9/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Úprava telekomunikační sítě CETIN v Količíně" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části  pozemku p. č. 224, v       
k. ú. Količín, pro společnost CETIN, a. s., Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, IČO 
04084063, v souvislosti se stavbou "RVDSL9946_M_Z_HOLV104-HOLV1HR_NDN", dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

136/9/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Tučapy u Hol. p. Křepelka, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 588/2, v   
k. ú. Tučapy u Holešova, pro společnost E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Tučapy u Hol. p. Křepelka, 
kab. NN, " dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
137/9/RM/2020 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství 

I. Rada města Holešova udělila 
  
3. Základní škole Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov, IČO 70841471, souhlas s 
uzavřením smlouvy o partnerství se Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zlín, IČO 70891320, a to v rámci projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji IV, a to bez 
finanční spoluúčasti města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

138/9/RM/2020 Dokončení řešení úprav náměstí sv. Anny 

I. Rada města Holešova určila 
  
po vyhodnocení předložených návrhů vyhlášené soutěže jako vítěze s právem uzavřít 
s městem Holešovem smlouvu na vytvoření Památníku smíření  
varianta č. 1 - autor Ondřej Oliva - kovový strom    
  
jako v pořadí druhého s odměnou 30.000 Kč 
varianta č. 2 autor Pavel Tasovský - sedmiúhelný sloup 
  



jako v pořadí třetího s odměnou 20.000 Kč 
varianta č. 3. autor Jan Kovařík - nepravidelný kovový kruh 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
  
pro dokončení řešení úprav náměstí sv. Anny   
variantu č. 1 - autor Ondřej Oliva  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

139/9/RM/2020 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení na rok 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého 
seznamu. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

140/9/RM/2020 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
1) PaedDr. Zdeňku Janalíkovi  
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2019, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč  
2) Marii Loučkové titul čestná občanka města Holešova 
3) Aloisi Reimerovi "Velkou pečeť města Holešova" 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

141/9/RM/2020 Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v 
oblasti kultury a dalších aktivit města Holešova za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury 
a dalších aktivit města Holešova za rok 2019 v těchto kategoriích:  
- trenér - organizační pracovník: Irena Smrčková 
- sportovní kolektiv: Mažoretky Lentilky Holešov 
- sportovní naděje (do 15 let): David Kolář 
- jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: Aneta Lochmanová 
- jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Petra Pospíšilová 
- kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit: Klub výsadkových 
veteránů Holešov 
- osobnost v oblasti kultury: Arnošt Pospíšil 
- osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Alois Reimer 
- čin roku: Jiří Kaňa, společnost EL-ENG  
  
II. Rada města Holešova udělila 
  
oceněným: 
- Pamětní list v deskách a 



- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

142/9/RM/2020 Individuální žádosti o dotace z fondu města Holešova 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
do 50.000 Kč ze zveřejněného Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na sociální oblast v roce 2020 (tzv. individuální žádosti o dotace) dle 
předloženého návrhu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím dle předložených 
a upravených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

143/9/RM/2020 Rozdělení dotací z rozpočtu městě Holešova na sociální služby v roce 2020 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
do 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
na sociální služby pro rok 2020 dle předloženého návrhu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy 
k těmto dotacím dle předloženého a upraveného návrhu. 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
nad 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na 
sociální služby pro rok 2020 dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

144/9/RM/2020 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského 
kraje 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ve výši     
120 tis. Kč na pořízení zahradního traktoru pro novou požární stanici v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

145/9/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 4/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 4/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

 



146/9/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 02/2020 

I. Rada města Holešova projednala 
  

a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 02/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

147/9/RM/2020 Prodej městského pozemku p. č. 3701/26, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městského pozemku p. č. 3701/26, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. 
Holešov, Haně Friedelové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodeje spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

148/9/RM/2020 Výpůjčka části pozemku na nám. Dr. E. Beneše za účelem umístění májky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č. 2/3, o výměře cca              
0,33 m2 (otvor užívaný k ukotvení vánočního stromu), k. ú. Holešov, na období od 
30.04.2020 do 01.06.2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

149/9/RM/2020 Výpůjčka částí městských pozemků p. č. 2005/1,2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku částí městských pozemků p. č. 2005/1, zahrada a p. č. 2005/2, ostatní plocha, 
celkem o výměře cca 1.091 m2, k. ú. Holešov, za účelem údržby pozemku na dobu 
neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

150/9/RM/2020 Pronájem prodejního stánku - masné krámy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem pozemku p. č. 31, jehož součástí je budova bez čp., (stánek č. 3 o velikosti   
13,42 m2), pozemku p. č. 32, jehož součástí je budova bez čp., (stánek č. 4 - zázemí - o 
výměře 4,96 m2 + 1,63 m2), k. ú. Holešov, tzv. "masné krámy", společnosti KKS,            
spol. s r. o., IČO 42340802, za cenu nájemného 100 Kč/m2/měsíc + náklady na energie, a 
to na dobu určitou - po dobu realizace veřejné zakázky "Holešov - revitalizace náměstí Sv. 
Anny, Masné krámy". 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 



 

 

151/9/RM/2020 Směna pozemků k. ú. Holešov, Nadsadová III 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG, s. r. o., část pozemku p. č. 1976/6, orná půda, část pozemku p. č. 
3509/1, orná půda, ze spoluvlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti EL-
ENG, s. r. o., část pozemku p. č. 1979/1 - orná půda,    k. ú. Holešov, a z vlastnictví 
(spoluvlastnictví) této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku  p. č. 
1974/1, orná půda, část pozemku p. č. 1975/1, orná půda, část pozemku p. č.  1976/2, orná 
půda, část pozemku p. č. 1977/3, orná půda, část pozemku p. č. 1978/1, orná půda, část 
pozemku p. č. 1980/1, orná půda, vše k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Pozemky budou zaměřeny a převedeny směnnou smlouvou po dokončení investičního 
záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

152/9/RM/2020 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku - "Úklid a údržba veřejných 
prostranství města Holešova" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele na veřejnou zakázku "Úklid a údržba 
veřejných prostranství města Holešova" jako nejvýhodnější společnost Technické 
služby Holešov, s. r. o., Holešov, Květná 1555, IČO 25583140, za nabídkovou cenu 
14.485.248 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

153/9/RM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(Akce milion) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. Akce milion 
- čj. HOL-643/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu - varianta B. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

154/9/RM/2020 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na mládežnická družstva) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-647/2020/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

155/9/RM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) dle předloženého a 
upraveného návrhu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím dle předložených a 
návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

156/9/RM/2020 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na tělocvičny a podobná zařízení) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (tzv. dotace na 
tělocvičny a podobná zařízení - čj. HOL-646/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

157/9/RM/2020 Udělení souhlasu s užitím znaku města Holešova 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s užitím znaku města Holešova pro rok 2020 právnickým a fyzickým osobám, 
kterým byla nebo bude poskytnuta v roce 2020 dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání 
a sociálních věcí města Holešova, a to v souvislosti s propagací města Holešova jako 
poskytovatele dotace. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

158/9/RM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(významné akce v Holešově) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 (významné akce 
v Holešově - čj. HOL-645/2020/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
  

159/9/RM/2020 Materiál na stůl 



I. Rada města Holešova jmenovala 
  
s účinností od 20.04.2020 na pracovní pozici ředitele příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov Mgr. Karla Adamíka, bytem Zlín, se sjednáním zkušební doby 
v délce 6 měsíců včetně stanovení platového výměru. 
Pořadí dalších uchazečů zvolila takto: Ing. Ladislav Paleček, Vladan Daněk a Tomáš 
Hradil. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 20.04.2020 

 

 

               

                     Mgr. Rudolf Seifert v. r.                 Oldřich Rektořík v. r.  
                            starosta města                             ověřovatel 
 

 

Ev. č. 156/2020 

Vyvěšeno dne: 21.04.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 07.05.2020 


