
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 17.01.2022 

 

1/1/RM/2022 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic v roce 2021 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  

předloženou výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

2/1/RM/2022 Soupis přijatých darů - MKS 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
oznámení o přijetí finančních darů příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko 
Holešov, nám. F. X. Richtera 190, za II. pol. 2021 v celkové hodnotě 25.000 Kč.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

3/1/RM/2022 Platy ředitelů školských příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
s účinností od 01.01.2022 plat ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných 
městem Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

4/1/RM/2022 Výpůjčka místností v budově hasičské zbrojnice na ul. Bořenovská 1422, 
k.  ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smluv o výpůjčce místností v budově hasičské zbrojnice čp 1422 na ul. 
Bořenovská s: 
  

1. jednotou Holešov Orel, IČO 70936455, se sídlem Palackého 519, Holešov, na dobu 6 
měsíců a 

2. Sportovním klubem Policie Holešov, z. s., oddíl Renschinkai Holešov/Aikido, IČO 
47933852, se sídlem Zlínská 991, Holešov, na dobu 6 měsíců. 
  
dle předložených návrhů. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 



5/1/RM/2022 Smlouva o výlepu a údržbě jízdních řádů 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření Smlouvy o výlepu, údržbě jízdních řádů a odjezdových tabulí se 
společností Z-Group bus, a. s., Divize Morava, středisko KRODOS BUS, Zlín - Louky, tř. 
Tomáše Bati 258, IČO 45192120, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

6/1/RM/2022 Souhrn usnesení komisí rady města za období 11/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 11/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

7/1/RM/2022 Prodloužení doby nájmu části městského pozemku p. č. 1217, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prodloužení doby nájmu části městského pozemku p. č. 1217, trvalý travní porost, o 
výměře cca 188 m2, k. ú. Žopy, Golfovému Klubu Holešov, z. s., zastoupeném Liborem 
Frýsou - prezidentem klubu, a to do 31.12.2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

8/1/RM/2022 Výpůjčka místnosti č. 15 v budově čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, MC 
Srdíčko 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce místnosti č. 15 (kuchyňka) v 1. poschodí v 
budově čp. 1582 na ul. Školní v Holešově na dobu neurčitou od 01.02.2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

9/1/RM/2022 Zřízení věcného břemene - Holešov, K/1930/6, p. Novák, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 3652/11, 1933/3, 
1933/6 v k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, 
IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, K/1930/6, p. Novák, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 



10/1/RM/2022 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek - "Holešov - Revitalizace místních 
komunikací, 1. etapa - Ul. Grohova - SO 105 - parkoviště" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis 
č. 4/2021 ) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci  "Holešov - 
Revitalizace místních komunikací, 1. etapa - Ul. Grohova - SO 105 - parkoviště, 
společnost SMO, a. s., Otrokovice, Zlínská 172, IČO 42339839, s nabídkovou cenou 
3.098.993,74 Kč bez DPH. 

2. vybudované parkoviště pronajmout společnosti Technické služby Holešov, s. r. o.  
Usnesení: PŘIJATO 

 

11/1/RM/2022 Dodatek č. 5 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
provozně souvisejících kanalizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 5 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
provozně souvisejících kanalizací se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.  s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

12/1/RM/2022 Navýšení počtu strávníků - Ústřední školní jídelna 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Holešov navýšení nejvyššího povoleného 
počtu stravovaných ve školní jídelně z 1000 na 1 100 stravovaných v mimořádném 
termínu s co nejdříve možnou účinností. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

13/1/RM/2022 Schválení převodu finančních prostředků na nákup přívěsného vozíku 

I. Rada města Holešova schválila 
  
převod finančních prostředků z rozpočtu města na nákup přívěsného vozíku Matrz 
Kipper 250x1 500 kg 1stranný sklápěč včetně bočnic a nájezdů za 108.801 Kč od 
společnosti Tanatech, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

14/1/RM/2022 Pronájem poštovní schránky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o nájmu poštovní schránky za minimální výši 300 Kč/rok včetně DPH 
s Erikou Kolaříkovou v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

15/1/RM/2022 Zřízení věcného břemene - Žopy, p. Kouba, kab. NN 



I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 439 a p. č. 440/8 
v k. ú. Žopy, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, IČO 28085400, 
v souvislosti se stavbou "Žopy, p. Kouba, kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

16/1/RM/2022 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 1/2022 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 1/2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

17/1/RM/2022 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 3674 o výměře 6 m2 a p. č. 4004/2 o výměře 
5 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

18/1/RM/2022 Platy jednatelů obchodních organizací 

I. Rada města Holešova rozhodovala 
  

v záležitosti navýšení platů jednatelů obchodních společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s  r.  o., a Technické služby Holešov, s. r. o., jako valná hromada - jejich 
jediný společník v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 

II. Rada města Holešova schválila 

navýšení platů jednatelů společností s platností od 01.02.2022 o 15 %. 

III. Rada města Holešova pověřila 
 
starostu města sestavením systému vyplácení odměn ve vztahu k hospodářským 
výsledkům společností. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 19.01.2022 

  

   Mgr. Rudolf Seifert v. r.       Oldřich Rektořík v. r.  
   starosta města                      ověřovatel 
 
Ev.č.. 27/2022 
Vyvěšeno dne: 25.01.2022 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 10.02.2022 


