
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 5. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.03.2021 

 

62/5/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 2/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 2/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

63/5/RM/2021 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - aktualizace 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - jejich aktualizaci - dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

64/5/RM/2021 Prázdninový provoz mateřských škol 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
prázdninový provoz holešovských mateřských škol dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
65/5/RM/2021 Udělení "Pamětních listů v deskách" vybraným pracovníkům u příležitosti 
Dne učitelů 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
o udělení "Pamětních listů v deskách" pracovníkům holešovských škol a školských 
zařízení: Mgr. Vladimíře Sedlářové, Mgr. Heleně Jandové, Bc. Jitce Gregušové, Mgr. 
Tamaře Košatové, Mgr. Ivaně Rossmannové, Janě Nevřalové, Andrei Hasilíkové, Zdeňku 
Školoudovi, Anně Mrázkové, Lence Holasové, Haně Kotasové, Romaně Čupové a Věře 
Řezníkové  u příležitosti Dne učitelů 2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 

 



66/5/RM/2021 Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova - ZDVOP Dětské 
centrum Zlín, p. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
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 2021 
s Dětským centrem Zlín, p. o., se sídlem ve Zlíně, Burešov 3675, IČ 00839281, ve výši 
29.568 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

67/5/RM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
vyúčtování finančního příspěvku na autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy za rok 
2020 dle předloženého návrhu a uhrazení doplatku v souladu se smlouvou č. 
0/0119/2020/DOP, čl. V.   
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

68/5/RM/2021 Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností 
městské policie 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činnosti městské policie s obcí 
Jankovice dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

69/5/RM/2021 Uzavření dodatku č. 08 se společností VERA, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku číslo 08 ke smlouvě číslo SWRp/09/51 se společností VERA, spol. 
s  r.  o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

70/5/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

 



71/5/RM/2021 Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny Územního plánu Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smluv o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu s žadateli o 
pořízení změny Územního plánu Holešov v předloženém znění. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

72/5/RM/2021 Akce v zámecké zahradě - Backstage agency, s. r. o. 

I. Rada města Holešova schválila  
 

1. uzavření nájemní smlouvy na část zámecké zahrady se společností Backstage 
Agency, s. r. o., IČ 09574727, k uspořádání akce "Hamburger Fest 
Holešov", konané ve dnech 28. - 29.8.2021 za nájemné 60.000 Kč včetně DPH. 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady s Mikroregionem Holešovsko, 
IČ 70265704 k uspořádání akce "Dožínky 2021" v termínu od 28. do 29.8.2021.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

73/5/RM/2021 Akce v zámecké zahradě - Překážkový běh Run Rally 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce na části zámecké zahrady s STRG Holešovský region, 
z.  s., IČ 06193960, k uspořádání akce "Překážkový běh Run Rally" v termínu od 11.06. 

do 14.06.2021 včetně kauce ve výši 10.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

74/5/RM/2021 Zřízení služebnosti - Všetuly, Holešov, p. Ostřanská, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 
365/7, k.  ú. Všetuly, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, 

IČ 28085400 v souvislosti se stavbou "Všetuly, Holešov, p. Ostřanská, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
75/5/RM/2021 Zřízení služebnosti - Holešov, p. Dunča, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 3010/1, 
3010/2, 3010/3 a 3294/2, k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, 
Lidická 1873/36, IČ 28085400 v souvislosti se stavbou "Holešov, p. Dunča, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



76/5/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
jako jediný společník v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích, screening procesního a personálního řízení lidských zdrojů společnosti 
Technické služby Holešov, s. r. o., v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 10.03.2021 

 

 

                   

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

 

 

 

Ev. č. 88/2021 

Vyvěšeno dne: 15.03.2021 

Sejmuto dne:  

Bude sejmuto dne: 31.03.2021 


