
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.01.2017 

 

1/1/RM/2017 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic v roce 2016 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2016. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

2/1/RM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Ludslavice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Ludslavice za 
účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Žujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ke schválení na KÚZK. 

Termín: 28.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

3/1/RM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Němčice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Němčice za 
účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Žujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ke schválení na KÚZK. 

Termín: 28.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  



4/1/RM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Roštění 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Roštění za 
účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Žujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ke schválení na KÚZK. 

Termín: 28.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

5/1/RM/2017 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Třebětice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Třebětice za 
účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Žujové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu a odeslat ke schválení na KÚZK. 

Termín: 28.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

6/1/RM/2017 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - přerušená zpráva z 
RM 28.11.2016 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Pravidla pro zadávání veřejných zakázek" malého rozsahu dle předloženého a 
upraveného návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. seznámit dotčené pracovníky s novými pravidly. 

Termín: 13.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



7/1/RM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 8/2016 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření města Holešova č. 8/2016 podle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat rozpočtové opatření č. 8/2016 do rozpočtu města a účetních výkazů 
2016. 

Termín: 31.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

8/1/RM/2017 Zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného 
domu na pozemku parc. č. 248/1 v k. ú. Žopy, číslo stavby: 9900084423" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 1182, 
ostatní plocha, o výměře 1.971 m2, p. č. 1393, ostatní plocha, o výměře 584 m2, p. č. 
1163, trvalý travní porost, o výměře 1.163 m2, vše k. ú. Žopy, pro společnost GasNet, s. r. 
o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 27295567, zastoupená společností 
GridServices, s. r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČO 27935311, v souvislosti se 
stavbou "STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. 
č. 248/1 v k. ú. Žopy, číslo stavby: 9900084423" dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 10.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

9/1/RM/2017 Žádost Charity Holešov o navýšení čtvrtletních záloh na služby 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost Charity Holešov o navýšení čtvrtletních záloh na služby o 5 tis. Kč dle 
předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor budovy čp. 1407 na ul. Tovární. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ireně Ďulákové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 23.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



10/1/RM/2017 Veřejné kluziště - smlouvy 

I. Rada města Holešova schválila 

1. Uzavření příkazní smlouvy o provozování veřejného kluziště se společností 
Technické služby Holešov, s. r. o., a  
 

2. uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie a vody na zajištění provozu veřejného 
kluziště s Městským kulturním střediskem Holešov, příspěvková organizace, 
  
dle předložených návrhů. 
 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvy k podpisu. 

Termín: 16.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

11/1/RM/2017 Podání žádosti o dotaci na stavební úpravy půdy SVČ 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času Holešov podat žádost o dotaci na 
stavební úpravy půdy v budově sídla. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Evě Pavelcové 

1.1. informovat ředitelku příspěvkové organizace o rozhodnutí rady města. 

Termín: 13.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

12/1/RM/2017 Podání žádosti o dotaci k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o dotaci k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Michaele Vaško 

1.1. zajistit podání žádosti o dotaci. 

Termín: 05.02.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

13/1/RM/2017 Žádost o výpůjčku zámecké zahrady 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 255 83 140, pro 



účely umístění "Zámeckého kluziště". 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. 

Termín: 31.01.2017 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

 

 
 
 
V Holešově 12.01.2017 
 
 
 
 
 
    Mgr. Rudolf Seifert v. r.              Mgr. Jiří Mikulenka v. r. 
          starosta města                            ověřovatel 

 

 

 


