
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.04.2018 
 

115/10/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Rekonstrukce 12 ks balkonů na DPS 
č. p. 1597 - jižní strana" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akci "Rekonstrukce 12 ks 
balkonů na DPS č. p. 1597 - jižní strana", a to společnost RAVAL INTERIER, s. r. o., 
Holešov, Palackého 525, IČO 2626143 s nabídkovou cenou 918.120,57 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

116/10/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Revitalizace parku, ul. Masarykova, 
Holešov, rekonstrukce zpevněných ploch - I. etapa" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akci "Revitalizace parku, ul. 
Masarykova, Holešov, rekonstrukce zpevněných ploch - I. etapa", a to společnost PSM 
plus, s. r. o., Holešov, Tovární 725, IČO 29183294 s nabídkovou cenou 2.383.795,92 Kč 
včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

117/10/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení - Internetové připojení Městského úřadu 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v rámci "Poptávkového řízení - Internetové připojení MěÚ Holešov" uzavření smlouvy o 
poskytování služby se společností RAAB Computer, s. r. o., IČO 05558069, se sídlem Čs. 
brigády 421, Bystřice pod Hostýnem, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

118/10/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Revitalizace parku v ul. Masarykova 
- SO401 Veřejné osvětlení" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akci "Revitalizace parku v 
ul. Masarykova - SO401 Veřejné osvětlení", a to společnost ETMONTA, s. r. o., Holešov, 
Dobrotice 20, IČO 28263111, s nabídkovou cenou 1.151.543,81 Kč včetně DPH. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

119/10/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Všetuly, Za cukrovarem - kabel NN, Kubica" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 
1014, ostatní plocha, o výměře 1.715 m2, p. č. 646/1, zahrada, o výměře 1.506 m2, vše k. ú. 
Všetuly, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Všetuly, Za Cukrovarem 
- kabel NN, Kubica" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

120/10/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Dobrotice - kabel NN, Kadláčková" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3621, ostatní 
plocha, o výměře 6.122 m2, k. ú. Dobrotice, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se 
stavbou "Dobrotice - kabel NN, Kadláčková" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

121/10/RM/2018 Úvěr na předfinancování dotačních akcí 

I. Rada města Holešova uložila 
  
vedoucímu finančního odboru dohodnout návrh smlouvy o bankovním úvěru ve výši 30 
mil. Kč na předfinancování dotačních akcí. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

122/10/RM/2018 Rezignace člena Osadního výboru Količín 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
rezignaci Zdeňka Horáka, bytem Količín, ze dne 20.02.2018 na členství v Osadním výboru 
Količín. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

123/10/RM/2018 Výběrové řízení na pořízení kompostérů a kontejneru na textil 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení výběrového řízení na pořízení kompostérů a kontejneru na textil v rámci 
projektu "Podpora domácího kompostování - Město Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
 
členy hodnoticí komise a její náhradníky. 



Členové hodnoticí komise:  Ing. Hana Vedrová, Libor Liška, Ing. Simona Stuchlíková, 
Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík.  
 
Náhradníci: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Tomáš Nedbal, Ing. Dušan Leško, Zdeněk Hlobil a 
Jiřina Hradilová 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

124/10/RM/2018 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu energií v 
roce 2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě Holešov, 
IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2018 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  

 

125/10/RM/2018 Využití předkupního práva k pozemku p. č. 191/16 k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova nevyužít 
  
předkupní právo k pozemku p. č. 191/16, ostatní plocha, o výměře 726 m2, v k. ú. Všetuly. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

126/10/RM/2018 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 12/2018 - 
autobusové nádraží 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
projednání zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2008 se 
společností KRODOS SERVIS, a. s., Kroměříž na nájem areálu autobusového nádraží 
(pozemky p. č. 1333/2 a části pozemků p. č. 3706/10 a p. č. 1333/3, vše v k. ú. a obci 
Holešov), spočívající ve snížení nájmu pro rok 2018 v souvislosti s rekonstrukcí 
autobusového nádraží na 100.000 Kč ročně, a ve zvýšení nájmu od 01.01.2019 na 170.000 
Kč ročně a DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

127/10/RM/2018 Jmenování vedoucí/vedoucího Odboru právního a Obecního 
živnostenského úřadu 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
na základě návrhu tajemníka městského úřadu v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vedoucím Odboru právního a 
Obecního živnostenského úřadu Mgr. Lenku Doleželovou, a to s účinností od 
01.07.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 



128/10/RM/2018 Změna organizační struktury MěÚ Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
zrušení jednoho pracovního místa v rámci úseku sociální práce a sociálních služeb 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 15.05.2018, zřízení jednoho pracovního místa v 
rámci úseku sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 
15.05.2018 přílohy č. 1 (Organizační schéma Městského úřadu Holešov) k vnitřnímu 
předpisu č. 6/2015 - Organizační řád Městského úřadu Holešov s účinností od 15.05.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

129/10/RM/2018 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 II. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově  25.04.2018 

 
 
 
     
              Mgr. Rudolf Seifert v. r.                                  Libor Liška v. r. 
                   starosta města                              ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev.č.: 143/2018 
Vyvěšeno dne: 26. 04. 2018 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 14. 05. 2018 
 


