
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 5. schůze Rady města Holešova, která se konala 04.03.2019 
 

85/5/RM/2019 Konkurzní řízení na vedoucí/vedoucího Odboru územního plánování a 
stavebního řádu Městského úřadu Holešov 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
- vedoucího Odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Radima Skotka, 
- vedoucího Odboru investic Ing. Stanislava Julíčka a 
- vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Hanu Vedrovou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

86/5/RM/2019 Konkurzní řízení na ředitelku/ředitele příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
konkurzního řízení na ředitelku/ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Holešov do příští schůze rady města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

87/5/RM/2019 Nájem a pacht pozemků 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
přijaté usnesení č. 13/02/2016 ze dne 25.01.2016 - pacht pozemků pro účely zemědělského 
využití (zahrádky a pole). 
 
II. Rada města Holešova schválila 

1.  pacht pozemků v majetku města Holešova, které jsou evidovány a mohou být 
předmětem pachtu pro účely zemědělského využití (zahrádkaření), za minimální roční 
sazbu pachtovného stanoveného smluvně 1 Kč/m2, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a s 
platností od 01.02.2019. 

2.  pacht pozemků v majetku města Holešova, které jsou evidovány a mohou být 
předmětem pachtu pro účely zemědělského využití (pole) pro osoby evidované jako 
zemědělský podnikatel, za minimální roční sazbu pachtovného stanoveného smluvně 
0,10 Kč/m2, s výpovědní lhůtou 6 měsíc a s platností od 01.02.2019. 

 
III. Rada města Holešova pověřila 
  
Útvar správy majetku a zeleně města činit veškeré úkony včetně zveřejnění záměru a 
uzavírání smluv u pachtu pozemků z majetku města Holešova pro účely zemědělského 
(zahrádky a pole) využití.  
  
Usnesení: PŘIJATO  



88/5/RM/2019 Jmenování členů komise "Pronájem zámecké restaurace, klubu a kavárny v 
Holešově" 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky dle předloženého a upraveného návrhu: 
  
Členové hodnotící komise: Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Simona Stuchlíková, Ing. Martin 
Koplík, Bc. Lenka Hasníková a Ing. Pavel Karhan. 
  
Náhradníci: Ing. Dušan Leško, Ing. Stanislav Julíček, Mgr. Jana Slovenčíková, Bc. Jaroslav 
Chmelař a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

89/5/RM/2019 Vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitelů/ředitelek školských 
příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitelek ke dni 31.07.2019 
příspěvkových organizací 2. Základní škola Holešov a Středisko volného času. 
 
II. Rada města Holešova odvolala 
  
ke dni 31.07.2019 Mgr. Helenu Moravčíkovou z pracovního místa ředitelky 2. Základní 
školy Holešov. 
  
III. Rada města Holešova neodvolala 
  
z pracovního místa ředitelku příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov Mgr. 
Jarmilu Vaclachovou. 
 
IV. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení konkursů dle předložených návrhů na pracovní místa ředitele/ředitelky: 
- 2. Základní školy Holešov, IČO 63458799, 
- Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, IČO 70998892. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

90/5/RM/2019 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské policie v obci 
Třebětice 

I. Rada města Holešova schválila 
  

v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a      
§ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů uzavření 
"Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie" s obcí Třebětice 
dle předloženého návrhu.  
 

 

Usnesení: PŘIJATO  
 



91/5/RM/2019 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské policie v obci 
Ludslavice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 3a 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů uzavření 
"Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie" s obcí Ludslavice 
dle předloženého a upraveného návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

92/5/RM/2019 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu "Příběhy našich sousedů" se 
společností POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 
26548526 s tím že smlouva bude podepsána až po zařazení finančních částky do rozpočtu 
města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

93/5/RM/2019 Kupní smlouva - odkup automobilu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup vozu Škoda Rapid hatchback TSI 
AMBITION 1,2, od společnosti DOBE-CAR, s. r. o., IČO 60724498, se sídlem v Holešově, 
Tovární 1250, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

94/5/RM/2019 Nabídka auditu pojištění města 

I. Rada města Holešova projednala 
  
nabídku společnosti Eurovalley, s. r. o., Brno, na provedení auditu pojištění města, jehož 
provedení neschválila. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

95/5/RM/2019 Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 



96/5/RM/2019 Změna nařízení města č. 3/2018 o zákazu reklamy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vydání nařízení č. 1/2019, kterým se mění nařízení č. 3/2018, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

97/5/RM/2019 Nákup traktoru 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
pořízení traktoru na základě nejvýhodnější nabídky od společnosti P & L, spol. s r. o., 
Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČO 00351504, za cenu 735.960 Kč bez DPH 
základní vybavení a za cenu do 264.040 Kč bez DPH volitelné vybavení. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

98/5/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2019 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2019. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

99/5/RM/2019 Zveřejnění výzvy k podání nabídky na odprodej a likvidaci dřevní hmoty z 
podzimních polomů v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova pověřila 
  
Útvar správy majetku a zeleně města Městského úřadu Holešov vyhlášením poptávkového 
řízení na odprodej a likvidaci cca 31 m3 dřevní hmoty z podzimních polomů v zámecké 
zahradě s tím, že jediným kritériem bude výše kupní ceny a minimální kupní cena činí         
500 Kč/m3. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

100/5/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 673/3, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 673/3, zahrada, o výměře 121 m2, k. ú. Všetuly, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

101/5/RM/2019 Smlouva k zabezpečení ořezů živých plotů, kácení a ořezů stromů na území 
města Holešova vč. místních částí 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy k zabezpečení ořezů živých plotů, kácení a ořezů stromů na území 
města Holešova vč. místních částí, a to na dobu určitou, do 30.06.2019 se 



společností Technické služby Holešov, s. r. o., za částku 600.000 Kč na základě výjimky z 
postupů zadávání veřejných zakázek Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu platných ode dne 07.02.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

102/5/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., k uspořádání akce "Den vody 2019" konané dne 
22.03.2019 s tím, že tato společnost bude upozorněna na zákaz umístění "těžké techniky" v 
zámecké zahradě.  
  
- HC Holešov Gators, z. s., k uspořádání veřejného triatlonového závodu "HolešovMAN 
2019" konaného dne 27.07.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

103/5/RM/2019 Zřízení věcných břemen - FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene pro společnost FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem 
Kuřim, Tleskačova 1660/2, IČO 26893223, a to: 

1. zřízení věcného břemene - služebnosti  stezky (včetně chůze) a cesty (včetně 
jízdy) na pozemku p. č. 1346/1, ostatní plocha, o výměře  3.412 m2, k. ú. 
Holešov, 

2. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na pozemku p. č. 
1346/1, ostatní plocha, o výměře 3.412 m2, p. č. 3706/11, ostatní plocha, o 
výměře 2.702 m2, vše k. ú.  Holešov, 

v souvislosti s realizací stavby "Centrum obchodu a služeb při ulici Tovární" dle 
předložených návrhů s tím, že souhlas je podmíněn uzavřením dohody se společností 
Kaufland a FUERTES DEVELOPMENT. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

104/5/RM/2019 Zřízení věcného břemene "ROZ, Holešov, STL plynovod a přípojky" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 762/1, orná 
půda, o výměře 7.229 m2, p. č. 986, ostatní plocha, o výměře 1.680 m2, vše k. ú. Všetuly, pro 
společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 27295567, 
zastoupená společností GridServices, s. r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČO 
27935311, v souvislosti se stavbou "ROZ, Holešov, STL plynovod a přípojka" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



105/5/RM/2019 Dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách přípravy a realizace stavby "Silnice 
II/438: Holešov, OK - ul. Tovární" č. 50/09 

I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách přípravy a realizace stavby "Silnice II/438: 
Holešov, OK - ul. Tovární" č. 50/09 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, Zlín, K majáku 5001, IČO 70934860, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

106/5/RM/2019 Smlouva o nájmu sloupů veřejného osvětlení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
jednání o ukončení smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení se společností 
HOSTALEK - WERBUNG spol. s r. o., Riegrova 135, 560 02 Česká Třebová, IČO 15028101, 
číslo smlouvy 4/10/08/GR-VO, ze dne 02.01.2008, ve znění pozdějších dodatků. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

107/5/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově  
I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově" 
 
v části "elektroinstalace" společnost Kamil Zapletal s nabídkovou cenou 347.864 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

108/5/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově  
I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově" 
 
v části "stavební část" společnost Petr Podola s nabídkovou cenou 1.884.063 Kč bez DPH. 
 
 Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



109/5/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově 
 
I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově" 
 
v části "úprava komunikací" společnost Topič, s. r. o., s nabídkovou cenou 315.864 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  

 
110/5/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na rekonstrukce objektu šaten                 
a klubovny na stadionu Míru v Holešově  
I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "rekonstrukce objektu šaten a 
klubovny na stadionu Míru v Holešově" 
 
v části "instalatérská část" společnost Topič, s. r. o., s nabídkovou cenou 1.355.185 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

111/5/RM/2019 Jmenování členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r. o.  
I. Rada města Holešova rozhodla 
  
jako jediný společník obchodní společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. r. o., 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící 
funkci valné hromady, takto:  
 
jmenovala členy dozorčí rady společnosti pro období od 04.03.2019 do 03.03.2023 ve 
složení: 
 
- Oldřich Rektořík, Ing. Marta Fuksová, Ing. Stanislav Zbranek, Karel Nedorostek,                   
Bc. Jaroslav Chmelař, PaedDr. Zdeněk Janalík a Ing. Miroslav Strnad. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
112/5/RM/2019 Jmenování členů dozorčí rady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.  
I. Rada města Holešova rozhodla 
  
jako jediný společník obchodní společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., v 
souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící funkci 
valné hromady, takto: 
  
jmenovala členy dozorčí rady společnosti pro období od 04.03.2019 do 03.03.2023 ve 
složení:  



- Mgr. Ondřej Machálek, Ing. Martin Koplík, Ing. Jaromír Tomšů, Dušan Sklenář, Pavel 
Krkavec, Jakub Bednárek, DiS., a Tomáš Jurášek. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

V Holešově 11.03.2019 

 

 

            

                 Mgr. Rudolf Seifert v. r.              Milan Roubalík v. r. 
                        starosta města                       ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 159/2019 
Vyvěšeno dne: 14.03.2019 
Bude sejmuto dne: 01.04.2019 
Sejmuto dne: 


