
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 15.04.2019 
 

193/8/RM/2019 Dotace na činnost domovnice v lokalitě Bořenovská v r. 2019 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
usnesení č. 10/2/RM/2019 projednané na schůzi rady města dne 21.01.2019, kdy byla schválena veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se spolkem ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 
00568813, se sídlem Zlín, Nivy II/5358, ve výši 39.728 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

194/8/RM/2019 Výběrové řízení "Město Holešov- pronájem kopírovací techniky" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele pronájmu tiskového řešení na 
období od 01.07.2019 do 30.06.2023. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
přímé oslovení níže uvedených společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení: 
- ARLES,  s. r. o. Fryšták 
- Z+M servis, spol. s r. o., Brno 
- Print Partners, s. r. o., Praha 
- HP Inc Czech Republic, s. r. o., Praha 
- Flexidoc, s. r. o., Zlín-Klečůvka 
 
III. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
Členové hodnotící komise: Ing. Pavel Karhan, Ing. Martin Koplík, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Bc. Irena 
Minářová a Ing. Simona Stuchlíková. 
Náhradníci: Milan Roubalík, Ing. Radek Doležel, Bc. Jaroslav Chmelař, Zdeněk Hlobil a Ing. Dušan Leško. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

195/8/RM/2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatelů na stávajícím parkovacím místě určeném 
pro imobilní osoby u Domu s pečovatelskou službou v Holešově, a to manželům Jitce a Daliboru Zbořilovým. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

196/8/RM/2019 Ocenění pamětními listy u příležitosti 45. výročí 3. Základní školy Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
mimořádné ocenění vedoucích pedagogických pracovníků předáním pamětních listů u příležitosti 45. výročí 
3. Základní školy Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 



197/8/RM/2019 Uzavření dohody se společnostmi Kaufland Česká republika, v. o. s., a Fuertes Development, s. 
r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohod se společnostmi Kaufland Česká republika, v. o. s., IČO 25080181, a Fuertes Development, 
s. r. o., IČO 26893223, dle předložených a upravených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

198/8/RM/2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatele na ulici Masarykova v Holešově pro Bc. 
Miroslava Barota. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

199/8/RM/2019 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na Festival židovské kultury 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50.000 Kč od Nadačního fondu obětem 
holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR, na pořádání "Festivalu židovské kultury Holešov" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

200/8/RM/2019 Žádost o poskytnutí dotace Domovu pro seniory Lukov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s organizací Domov pro seniory 
Lukov, p. o., IČO 70850941, se sídlem v Lukově, Hradská 82, ve výši 3.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 

201/8/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  

 

202/8/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 673/2, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 673/2, ostatní plocha, o výměře cca 22 m2, k. ú. 
Všetuly, za účelem parkování, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

203/8/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1828/4, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1828/4, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



 

204/8/RM/2019 Přerušená zpráva ze dne 01.04.2019 - úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, 
k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3, o výměře 4258 m2 a parc. č. 1390/8, o výměře 194 m2, v k. ú. a 
obci Holešov, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Holešova, při zohlednění 
geometrického plánu č. 2226-194/2017, kdy celková výměra pozemků činí 4452 m2, za cenu 500 Kč/m2, tedy 
celkovou cenu ve výši 2.226.000 Kč dle rozhodnutí soudu čj. 7C90/2018-96. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

205/8/RM/2019 Přerušená zpráva ze dne 01.04.2019 - Zpevněné parkovací plochy - LIDL 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

dohodu o právu provést stavbu – zpevněné parkovací plochy vedle areálu internátu SPŠ MV v Holešově na 

pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789 a p. č. 1796/1, vše k. ú. Holešov, dle předložené smlouvy 

„Dohody o právu provést stavbu“ 

a 

bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1778/1, k. ú. Holešov, a zpevněné parkovací plochy vybudované na 
pozemcích p. č. 1773, p. č. 1775, p. č. 1788, p. č. 1789,  p. č. 1796/1, p. č. 1778/1 a p. č. 1715/1, vše k. ú. 
Holešov, z vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., do vlastnictví města Holešova dle 
předložených smluv – smlouvy o smlouvě budoucí darovací a darovací smlouvy. 

 

 

 

  

Usnesení: PŘIJATO  
 

 
 

206/8/RM/2019 Územní studie veřejných prostranství - OBORA, PŘEDZÁMČÍ 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vzít na vědomí 
  
předloženou "Územní studii veřejného prostranství - Zámecká obora Holešov" a "Územní studii veřejných 
prostranství - Předzámčí Holešov". 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 
 

207/8/RM/2019 Výpůjčka části pozemku na nám. Dr. E. Beneše za účelem umístění májky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2/3, o výměře cca 0,33 m2 (otvor užívaný k ukotvení vánočního 
stromu), k. ú. Holešov, na období od 30.04.2019 do 01.06.2019, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

208/8/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově, k uspořádání akce "Den Policie 2019", 
konané dne 23.05.2019 a 
  
- Tokaheya, s. r. o., k uspořádání akce "Netradiční zámecký víceboj" konané dne 31.05.2019 - 01.06.2019 
  
bez stanovení kauce. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 
  

209/8/RM/2019 Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společností Technické služby, s. r. o., a Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. jako jediný společník společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČO 25309161, se sídlem 
Holešov, nám. Sv. Anny 1275, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, plnící funkci valné hromady, a v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích (dále jen "ZOK"), ve spojení s ust. § 44 odst. 1 ZOK, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí 
rady této společnosti dle předloženého návrhu a její uzavření s jednotlivými zvolenými členy dozorčí rady 
této společnosti. 

2. jako jediný společník společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, se sídlem Holešov, 
Květná 1555, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plnící funkci 
valné hromady, a v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen 
"ZOK"), ve spojení s ust. § 44 odst. 1 ZOK, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady 
této společnosti dle předloženého návrhu a její uzavření s jednotlivými zvolenými členy dozorčí rady této 
společnosti. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

210/8/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 3/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 23.04.2019 

 

 

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

 

Ev. č. 262/2019 

Vyvěšeno dne: 22. 05. 2019 

Sejmuto dne: 07. 06. 2019 

Bude sejmuto dne: 


