
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.09.2017 
 

278/23/RM/2017 Příprava implementace "Obecného nařízení o ochraně osobních údajů" 
(GDPR) 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci o zahájení přípravných prací pro vytvoření zadávacích podmínek v rámci 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

279/23/RM/2017 Uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Tepelné 
Hospodářství Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r. o., IČO 25309161, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

280/23/RM/2017 Dohoda č. SML/0402/17 o podmínkách udělení souhlasu se zvláštním 
užíváním silnice II/490 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody č. SML/0402/17 o podmínkách udělení souhlasu se zvláštním užíváním 
silnice II/490 (mostu ev. č. 490 - 003) v k. ú. Všetuly - Kabely veřejného osvětlení uložené v 
římse mostu ev. č. 490 - 003 ve Všetulích se Zlínským krajem, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČO 
70891320, zastoupeným  Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 
Zlín, K Majáku 5001, IČO 70934860, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

281/23/RM/2017 Volba přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční období 2018-
2022 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
navržené kandidáty do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži pro funkční 
období 2018-2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



282/23/RM/2017 Vyhodnocení nabídek - Výměna stožárů VO Holešov, ulice Palackého, 
Masarykova, Zlínská 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dílo na výměnu 46 stožárů veřejného osvětlení se společností, jejíž 
cenová nabídka je nejvýhodnější, a to SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., Holešov, Dlažánky 
305, IČO 46900250, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

283/23/RM/2017 Vyhodnocení nabídek "Nákup elektrické energie pro město Holešov a jeho 
organizace pro rok 2018" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele elektrické energie pro město 
Holešov a jeho organizace na rok 2018. 

2. uzavření smlouvy včetně příloh s vítěznou společností dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

284/23/RM/2017 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Holešov - opravy místních 
komunikací" 

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 akce "Holešov - opravy 
místních komunikací (asfalty) ul. Novosady II, ul. Novosady - garáže, ul. Jiráskova - 
Dvořákova, ul. m. č. Žopy", a to společnost STRABAG, a. s., PJ Zlín, Na Bělidle 198/21, 
Praha 5, s nabídkovou cenou 1.529.665,50 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

285/23/RM/2017 Darovací smlouva 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření darovací smlouvy s Kroměřížskou nemocnicí, a. s., na částku 100.000 Kč v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

286/23/RM/2017 Akce v zámecké zahradě - "Noční běh" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady spolku Rusavská sportovní, z. s., IČO 04405536, 
k uspořádání akce "Night Trail Run 2017", která se bude konat 07.10.2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



287/23/RM/2017 Přerušená zpráva z RM 11.09.2017 - úplatné nabytí pozemků parc. č. 
1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova projednala 
  
přerušenou zprávu o úplatném nabytí pozemků a doporučila Zastupitelstvu města 
Holešova schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3, zahrada, parc. č. 1390/8, k. ú. 
Holešov, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Holešova za 
cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

 

 

V Holešově 26.09.2017 

 

 

   Mgr. Rudolf Seifert v. r.                         Libor Liška v. r. 
        starosta města                                 ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 356/2017 

Vyvěšeno dne: 04.10.2017 

Bude sejmuto dne: 20.10.2017 

Sejmuto dne: 


