
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 4. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.02.2019 
 

74/4/RM/2019 Zúčtování investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Holešov, p. o., v roce 2018 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
způsob zúčtování investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Holešov, p. o., v roce 2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

75/4/RM/2019 Dětské dopravní hřiště Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. změnu umístění "Dětského dopravního hřiště". 

2. aktualizaci žádosti o dotaci z Fondu Zlínského kraje.  

  

Usnesení: PŘIJATO  

 

76/4/RM/2019 Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím:  
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
- Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
  
rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 a plán odpisů 
majetku na rok 2019 dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



77/4/RM/2019 Aktualizace svěřeného majetku příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
aktualizaci "Přílohy č. 1 - Svěřený majetek k hospodaření - ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací k 31.12.2018" v předloženém znění. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

78/4/RM/2019 Udělení souhlasu s užitím znaku města 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s jednorázovým užitím znaku města Holešova na butony vydané v souvislosti s 
připomínkou 50. výročí odchodu 7. výsadkového pluku z Holešova, které zajišťuje Klub 
výsadkových veteránů Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

79/4/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 1/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

80/4/RM/2019 Žádost o dotaci na pořízení techniky pro lesní hospodářství v Holešově 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na spoluúčast projektu "Pořízení 
techniky pro lesní hospodářství v Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

81/4/RM/2019 Žádost BRES development, s. r. o., o poskytnutí pozemku za účelem 
zbudování přístupové komunikace 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
žádost společnosti BRES development, s. r. o., o poskytnutí pozemku p. č. 1916/24, k. ú. 
Holešov, ke zbudování přístupové komunikace na náklady investora 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

82/4/RM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., pozemek p. č. 2790/98, 
ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemek p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, 
pozemek p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č. 2790/101, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, a pozemek p. č. 2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. 



Holešov, a z vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., přejde do 
vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 2727/44, ostatní plocha, o výměře 273 m2, a 
pozemek p. č. 3551/3, ostatní plocha, o výměře 148 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

83/4/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady, a to: 
  
- Organizaci Država Morava a Slezsko k uspořádání akce "Setkání příznivců slovanství" 
konané dne 02.03.2019. 
  
- Společnosti ACEU, s. r. o., k uspořádání akce "Spartan Workout Tour 2019" konané dne 
11.05.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

84/4/RM/2019 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
jednací řád komisí rady města pro volební období 2018-2022 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 20.02.2019 

 

 

               Mgr. Rudolf Seifert v. r.        Mgr. Jana Slovenčíková v. r.  
                     starosta města              ověřovatelka 
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