
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 30.03.2020 

 

112/8/RM/2020 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2020 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory,   p. 
o., Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

113/8/RM/2020 Zřízení věcného břemene "PREL, Holešov, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 
8800096938" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 439, ostatní 
plocha, o výměře 3.408 m2, k. ú. Žopy, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, 
Klíšská 940/96, IČO 27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s. 
r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou "PREL, 
Holešov, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800096938" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

114/8/RM/2020 Pokyn zřizovatele k napojení budov na DPPC 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pokyn zřizovatele příspěvkových organizací města Holešova k napojení jejich budov 
na "Dohledové a přijímací poplachové centrum Městské policie Holešov". 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

115/8/RM/2020 Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 s TC Holešov,        z. 
s., IČO 26533316, žadateli TJ Sokol Žopy, z. s., IČO 18189709, se kterým má uzavřenu 
smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 388/1, k. ú. Žopy, ze dne 04.03.2008, na tenisové kurty 
umístěné na daném pozemku, a to za účelem provozování tenisové školy, kdy výše nájmu bude 
činit 90 Kč za hodinu. Tyto prostředky budou použity na provoz, údržbu a opravy předmětných 
tenisových kurtů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

116/8/RM/2020 Výběrové řízení na ředitele Městského kulturního střediska Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 



zprávu výběrové komise o základním posouzení uchazečů na obsazení funkce ředitele 
Městského kulturního střediska Holešov s tím, že zájemci budou pozváni k osobnímu 
pohovoru dne 07.04.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

117/8/RM/2020 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - péče o 
záhony a mobilní zeleň v centru města Holešova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "Výzva k podání nabídky na menší 
veřejnou zakázku - na dodávku a služby - pro péči o záhony a mobilní zeleň v centru města 
Holešova " Blažej Stella, IČO 12732508, za nabídkovou cenou 495.856 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

118/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Jarmila Ambrožová, 
Ludmila Harárová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podaly Jarmila Ambrožová a 
Ludmila Harárová. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

119/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bonus Pactum,            s. 
r. o. 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na 
základě návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala společnost Bonus 
Pactum, s. r. o., se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

120/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Soňa Tomčíková 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podala  Mgr. Soňa Tomčíková. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

121/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - J. Ambrožová,             L. 
Harárová 



I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podaly Jarmila Ambrožová a 
Ludmila Harárová. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

122/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Karol Harár, Ludmila 
Harárová 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podali  Ing. Karol Harár a Ludmila 
Harárová dne 05.01.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

123/8/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov František Krajča (3. žádost) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu 
na pořízení změny Územního plánu Holešov, který podal František Krajča dne 29.01.2020, a 
to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude prověřen 
požadavek žadatele  na vymezení pozemku p. č. 924/1, k. ú. Všetuly, pro zemědělskou 
živočišnou výrobu. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

124/8/RM/2020 Smlouva o dílo - 1. ZŠ Holešov - oprava čelní fasády 

I. Rada města Holešova schválila 
  
úpravu a uzavření smlouvy o dílo mezi  smluvními stranami Rapos, spol. s                          r. 
o., Palackého 529, Holešov 769 01, IČO 25504487 a městem Holešov v souvislosti s realizací 
stavebních prací na akci "1. ZŠ Holešov - oprava čelní fasády" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

125/8/RM/2020 Pravidla pro oceňování v souvislosti s městským Dnem učitelů 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
zprávu o oceňování zaměstnanců ve školství v souvislosti s oslavou Dne učitelů v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

126/8/RM/2020 Čerpání prostředků z investičního fondu 



I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost  příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov o čerpání prostředků z 
investičního fondu na rekonstrukci učeben v přízemí dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

127/8/RM/2020 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - na 
provádění lesnických činností a nákupu dříví v městských lesích 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 07.02.2019) 
a na základě podaných nabídek na akci "Výzva k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - na 
dodávku a služby - na provádění lesnických činností a nákupu dříví v městských lesích " 
společnost Lesy pod Hostýnem, s. r. o., Lukoveček, Hadovna 54, IČO 26270978, za jednotkové 
ceny uvedené v nabídce. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

128/8/RM/2020 Oprava chodníku, ul. Masarykova, Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 07.02.2019) 
a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akce "Oprava chodníku, ul. Masarykova, 
Holešov", a to společnost PSM plus, s. r. o., Starobrněnská 334/3, Brno, IČO 29183294, s 
nabídkovou cenou 1.468.816,44 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

129/8/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou zprávu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov,           p. 
o., o vypsání výběrového řízní na zakázku malého rozsahu - stavební práce - oprava v I. a II. NP 
objektu zámku. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

130/8/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s nákupem elektrické energie na rok 2021 dle předložené nabídky společnosti E.ON Energie, 
a. s., Lidická 36, Brno. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 
Holešově 02.04.2020 

             

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

 

 



Ev.č.142/2020 

Vyvěšeno dne: 08.04.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 24.04.2020 


