
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 17. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.07.2020 

 

302/17/RM/2020 Informace o postupu k nakládání s autovraky na území města 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci o zpracovaném postupu Městské policie Holešov a pracovníků Městského úřadu 
Holešov při nakládání s autovraky na území města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

303/17/RM/2020 Přijaté dary 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený soupis přijatých darů příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko 
Holešov za I. pol. 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

304/17/RM/2020 Výzva k podání nabídky - Parkovací plochy Plačkov, Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Parkovací plochy Plačkov, 
Holešov" dle předložených zadávacích podmínek. 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého návrhu.  
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise: Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Simona Stuchlíková, Ludmila 
Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Ing. Dušan Leško a Zdeněk 
Hlobil.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

305/17/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 8/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 8/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

306/17/RM/2020 Spořicí účet u ČSOB 

I. Rada města Holešova schválila 
  
založení spořicího účtu u ČSOB. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

307/17/RM/2020 Bezúplatný převod majetku - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezúplatný převod majetku města Holešova, Masarykova 658, Holešov, dle předloženého soupisu, 
a to příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, nám. F. X. Richtera 190, 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

308/17/RM/2020 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotaci 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 
smlouvu k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

309/17/RM/2020 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - Kotelna PK20 SO14 Holešov -stavební 
oprava stěn, oprava střešní krytiny, výměna oken, malířské práce 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 3/2019) a 
na základě podaných nabídek dodavatele na investiční akci " Kotelna PK20 SO14 Holešov -
stavební oprava stěn, oprava střešní krytiny, výměna oken, malířské práce", a to společnost JMS 
Stavební, s. r. o., Potoky 1757, Zlín, IČO 26236915 s nabídkovou cenou 1.145.506 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

310/17/RM/2020 Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova - Středisko raná péče EDUCO 
Zlín, z. s. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury, sportu, 
vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného Programu pro poskytování finanční 
dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast v roce 2020 se spolkem Středisko rané péče 
Educo Zlín, z. s., se sídlem ve Zlíně Loukách, Chlumská 453, IČO 26986728. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

311/17/RM/2020 Individuální žádost o příspěvek na dopravu nezletilého dítěte do školy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dopravu nezletilého 
dítěte do speciální školy v Kroměříži z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
na sociální oblast v roce 2020 s Martinou Zichalovou, bytem Holešov, ve výši 18.000 Kč.  
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

312/17/RM/2020 Výzva k podání nabídky - Parkoviště u DPS - sídliště Novosady, Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Parkoviště u DPS - sídliště 
Novosady, Holešov" dle předložených zadávacích podmínek. 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého návrhu.  
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Simona Stuchlíková, Ludmila 
Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Ing. Dušan Leško a Zdeněk 
Hlobil.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

313/17/RM/2020 Nájemní smlouva s organizací Městské kulturní středisko 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy s organizací Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, IČO 
00486639, na pronájem dlouhodobého hmotného majetku (zahradní ratanový nábytek) na dobu 10 
let, za nájemné 9.255 Kč/rok + DPH v zákonné výši s následným převodem dlouhodobého 
hmotného majetku do majetku Městského kulturního střediska. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

314/17/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady s těmito žadateli: 
  
- Mikroregion Holešovsko, k uspořádání akce "Dožínky mikroregionu", konané dne 30.08.2020 
a 
  
- Klub českých turistů, odbor Holešov, k uspořádání akce "Závod v orientačním běhu", konané 
dne 04.10.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

315/17/RM/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2014 o nakládání s komunálním odpadem - 
VYUŽITELNÝ ODPAD - přerušený bod programu RM 22.06.2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2014 ze dne 27.01.2014 o nakládání s komunálním odpadem 
- VYUŽITELNÝ ODPAD se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, 
Květná  1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



316/17/RM/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 215/2012 o nakládání s komunálním odpadem - 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD -přerušený bod programu RM 22.06.2020 
I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 215/2012 ze dne 21.12.2012 o nakládání s komunálním 
odpadem - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD se společností Technické služby Holešov, s. r. o., 
IČO 25583140, Květná 1555, Holešov dle předloženého návrhu. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

317/17/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 440/2, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova neschválila 
 
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 440/2, ostatní plocha, o výměře cca 
92 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

318/17/RM/2020 Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu k akci "Vodovod 
Količín" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické 
památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce v návaznosti na realizační akci "Vodovod 
Količín" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
  

319/17/RM/2020 Zřízení služebnosti - "Holešov, Lidl, smyčka VN, OPT" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1726/5, 
1726/7, oba v k. ú. Holešov, pro společnost E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, Lidl, smyčka VN, opt." dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

320/17/RM/2020 Zřízení služebnosti - "Holešov, Mrázek, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 2659/12, 
2728/27, 2728/1, 2661/6, 2656/5, vše v k. ú. Holešov, pro společnost E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, p. Mrázek, 
kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

321/17/RM/2020 Zřízení služebnosti - "Holešov, kab. smyčka + VN rozv. TH" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1054/2, 2951/66, 
2957/1, 2957/2, vše v k. ú. Holešov, pro společnost E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. 



A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, kab. smyčka + VN rozv., 
Tepelné hosp." dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

322/17/RM/2020 Ukončení smlouvy na úklid města - Technické služby Holešov, s.r.o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody o ukončení stávající smlouvy na úklid města uzavřené se 
společností Technické služby Holešov, s. r. o, z důvodu uzavření nové smlouvy na základě 
výběrového řízení. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

323/17/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
 
poskytnutí finanční dotace ve výši 8 tis. Kč z rozpočtu města z programu mimořádné finanční dotace 
na úhradu pronájmu Zámeckého koupaliště Holešov spolku HC Holešov Gators, z. s., Masarykova 
1335, Holešov, IČO 22741101, za účelem pořádání akce HolešovMAN 2020 dne 25.07.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

324/17/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
 
uzavření rámcové smlouvy T-Mobile Benefit se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., Praha 
4, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

325/17/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
 
informaci o stavebních úpravách budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov (krytý 
bazén). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 16.07.2020 

                   

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

Ev.č. 281/2020 

Vyvěšeno dne: 17.07.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 03.08.2020 


