
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 21.10.2019 

 

461/23/RM/2019 Navýšení příspěvku na provoz - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p. o., navýšení příspěvku na provoz 
o 1.600.000 Kč.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

462/23/RM/2019 Odpis nedobytných pohledávek - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
žádosti příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, p. o., o odpis nedobytných 
pohledávek v hodnotě 150.153 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

463/23/RM/2019 Zřízení věcného břemene "RVDSL 1919_M_Z_HOLV146_HOLV1HR_MET" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 2893/1, ostatní plocha, 
o výměře 3.993 m2, k. ú. Holešov, pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 
3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČO 04084063, zastoupenou na základě plné moci společností K.V.Z. 
spol. s r. o., Zlín, Mokrá 386, IČO 00546178, v souvislosti se stavbou "RVDSL 
1919_M_Z_HOLV146_HOLV1HR_MET" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

464/23/RM/2019 Souhlas s vydáním nepatrného majetku po zemřelém Radku Chlopáňovi 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezúplatné nabytí majetku po zůstaviteli Radku Chlopáňovi a v rámci pozůstalostního řízení 
vyjádřila souhlas s převzetím tohoto majetku do majetku města. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

465/23/RM/2019 Pronájem kotelen společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., od roku 
2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změny ve způsobu pronajímání městských budov a zařízení kotelen společnosti Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., připravované k 1. 1. 2020, dle předloženého návrhu      č. 3. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

466/23/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Výstavba podzemních kontejnerů na nám. 
Sv. Anny v Holešově" 



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 "Výstavba podzemních kontejnerů na 
nám. Sv. Anny v Holešově", a to společnost ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefáníkova 2664, Zlín, IČO 
25347942, s nabídkovou cenou 1.505.987,12 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

  

467/23/RM/2019 Výběrové řízení - "Vodovod Količín" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na 
investiční akci "Vodovod Količín". 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise: Ing. Stanislav Julíček, Ing. Zbyněk Cupák (PUKONELA s. r. o., - zástupce 
zadavatele v zadávacím řízení), Ing. Simona Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin 
Koplík, Milan Roubalík a Aleš Trněný. 
 
Náhradníci: Radka Stratilová, Nikola Hradilová, Ing. Dušan Leško, Ing. Pavel Karhan a Zdeněk Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

468/23/RM/2019 Výběrové řízení - "Holešov - revitalizace nám. Sv. Anny" 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se 
  
zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na investiční 
akci "Holešov - revitalizace nám. Sv. Anny". 
 
Usnesení: PŘIJATO   

469/23/RM/2019 Poradenská činnost jednatele společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. 
o. 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vyrozumění jednatele společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., že bude od listopadu 
2019 za úplatu provádět poradenskou činnost pro třetí osoby v oblasti energetiky 
. 
Usnesení: PŘIJATO  

  

470/23/RM/2019 Ocenění Mažoretek Lentilek Holešov a zástupců holešovské organizace Českého 
červeného kříže 

I. Rada města Holešova schválila 
  
mimořádné ocenění Mažoretkám Lentilkám Holešov u příležitosti získání titulu Mistr Evropy a 
zástupcům holešovské organizace Českého červeného kříže u příležitosti 100. výročí založení dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 



471/23/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 11/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 11/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

472/23/RM/2019 Změna rozpočtu - RO 5/2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

473/23/RM/2019 Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
"Statut Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

474/23/RM/2019 Směna pozemků Grohova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví společnosti LUKO, 
s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře cca 250 m2, k. ú. Holešov a z 
vlastnictví této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, ostatní 
plocha, o výměře cca 70 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 500 
Kč/m2 + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

475/23/RM/2019 Směna pozemků Novosady 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví manželů Ladislava 
a Jany Brázdilových část pozemku p. č. 3703/1, ostatní plocha, o výměře cca 47 m2, k. ú. Holešov, 
a část pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 30 m2 a ze spoluvlastnictví manželů Ladislava a 
Jany Brázdilových přejde do spoluvlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 906/5, zahrada, o 
výměře cca 66 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí 
město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

476/23/RM/2019 Kontrolní šetření lesních porostů 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
zprávu z kontrolního šetření lesních porostů vypracovanou Odborem životního prostředí. 
 
II. Rada města Holešova uložila 
  
Útvaru správy majetku a zeleně připravit nové zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků. 
 



 

477/23/RM/2019 Smlouva s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami 
č. UZSVM/BKM/6220/2019-BKMM pro bezúplatný převod pozemků p. č. 1819/2 a p. č. 1819/14, k. ú. 
Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

478/23/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 750/57 a pozemku p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha, o výměře cca 175 m2 a pozemku p. č. 750/83, 
ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Všetuly, Františku Janalíkovi za kupní cenu 200 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.  
Pozemek bude v případě prodeje zatížen věcným břemenem dle záměru prodeje ev. č. 405/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  

479/23/RM/2019 Prodej městských pozemků p. č. 980/8 a p. č. 724/40, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městských pozemků p. č. 980/8, ostatní plocha, o výměře 71 m2 a p. č. 724/40, orná půda, o 
výměře 11 m2, vše k. ú. Všetuly, Jaroslavu Markovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s tímto 
prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 

480/23/RM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
výši kupní ceny úplatného převodu pozemku p. č. 1819/13, k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města, a to 120.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 

 
481/23/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 48 m2,   k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu.   
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 



482/23/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p. č. 2538/5, p. č. 2539/5 a p. č. 
2539/6 a části městského pozemku p. č. 2538/14, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p. č. 2538/5, orná půda, o výměře 71 m2, p. č. 
2539/5, ostatní plocha, o výměře 13 m2, p. č. 2539/6, ostatní plocha, o výměře 12 m2 a části pozemku 
p. č. 2538/14, orná půda, o výměře cca 66 m2, vše k. ú. Holešov, za účelem zázemí pro LMK Čmelák 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

483/23/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha, o výměře 38 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
Usnesení: PŘIJATO   

484/23/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na 
pozemku stojí stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
Usnesení: PŘIJATO  

 

485/23/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 1377, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 1377, ostatní plocha, o výměře cca 201 
m2, k. ú. Žopy, za podmínky údržby vypůjčené části pozemku dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

486/23/RM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční dotace) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 50.000 Kč dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
777/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu a znění veřejnoprávní smlouvy k této 
dotaci dle předloženého návrhu.  
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova do 50.000 Kč dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
777/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu a znění veřejnoprávních smluv k těmto 
dotacím dle předložených návrhů. 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 

487/23/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  



a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 

 

488/23/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu prodejního stánku - masné krámy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 29, jehož součástí je budova bez čp a pozemku p. č. 30, 
jehož součástí je budova bez čp., k. ú. Holešov, prodejní stánek - masné krámy č. 101 o velikosti 15,1 
m2 a č. 102 o velikosti 14 m2 dle předloženého a upraveného návrhu (od 01.11.2019-31.03.2020 za 
cenu 100 Kč/m2/měsíc). 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

489/23/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Holešov - Rekonstrukce kulturního a 
společenského centra - III. NP - prohlídkový okruh, 1. část" 

I. Rada města Holešova schválila 
 
na základě podaných nabídek dodavatele na investiční akci "Holešov - Rekonstrukce kulturního a 
společenského centra - III. NP - prohlídkový okruh, 1. část", společnost RAPOS, spol. s r. o., s 
nabídkovou cenou 6.884.325 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

 

V Holešově 30.10.2019 

 

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

 

 

Ev. č. 445/2019 

Vyvěšeno dne: 31.10.2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 18.11.2019 


