
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.10.2017 

 

288/24/RM/2017 Inventarizace majetku a závazků města Holešova za rok 2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
plán inventarizace na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

289/24/RM/2017 Nástroje strategického řízení - strategie dlouhodobého finančního 
plánování 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dílo na zpracování Strategie dlouhodobého finančního plánování se 
společností, jejíž cenová nabídka je nejvýhodnější, a to VERA, spol. s r. o., Praha 6 - 
Vokovice, Lužná 2, IČO 62587978, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

290/24/RM/2017 Spolupráce s Odborným učilištěm a Základní školou praktickou - praktické 
vyučování v prostorách zámecké zahrady a obory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
spolupráci s Odborným učilištěm a základní školou praktickou v Holešově za 
účelem realizace praktického vyučování žáků školy pro vzdělávací obor "zahradnické 
práce" v prostorách zámecké zahrady a obory v Holešově pro školní rok 2017/2018, a to s 
platností od 26.09.2017 za jednotkovou sazbu za produktivní činnost žáka ve výši 20 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

291/24/RM/2017 Uzavírání krátkodobých pronájmů - svěření působnosti Odboru tajemníka 

I. Rada města Holešova schválila 
  
svěření působnosti Odboru tajemníka uzavírat krátkodobé nájemní smlouvy v budovách 
města, svěřených organizačním řádem odboru, a to s platností od 10.10.2017 dle zákona č. 
128/2000 Sb., § 102, odst. 3, v platném znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

292/24/RM/2017 Dodatek č. 1 k provoznímu řádu MC Srdíčko 

I. Rada města Holešova schválila 
  



uzavření dodatku č. 1 k "Provoznímu řádu budovy čp. 1582 v Holešově, Školní ulice" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

293/24/RM/2017 Žádost o ukončení výpůjčky místnosti v bud. čp. 1419 na ul. Pivovarská 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost o ukončení výpůjčky místnosti č. 302 v budově čp. 1419 na ul. Pivovarská 
spolku MAŽORETKY HOLEŠOV, z. s., dohodou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

294/24/RM/2017 Zveřejnění záměru pronájmu místnosti v bud. čp. 1419 na ul. Pivovarská 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky místnosti č. 302 v podkroví napravo v budově čp. 1419 na ul. 
Pivovarská dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

295/24/RM/2017 Stacionární kontejnery na elektrozařízení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL, a. s., IČO 27373231, 
Československého exilu 2062/8,  Praha 4, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

296/24/RM/2017 Výsledky aktualizace inventarizace stromů 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
výsledek aktualizace inventarizace stromů na pozemcích města v lokalitách: Americký 
park, autobusové nádraží a ulička, Bezručova, Dukelská, Havlíčkova, hřbitov, koupaliště, MŠ 
Masarykova, MŠ Radost Grohova, nám. Svobody, nám. Dr. E. Beneše, sídliště Novosady, 
Očadlíkova, park Masarykova, Pivovarská, Přerovská, Smetanovy sady, Stadion Míru, 
Střelnice, Školní, Tovární, u gymnázia, u sv. Martina a 3. ZŠ, při které bylo posouzeno 1.257 
ks stromů, doplněno 673 ks vysázených stromů a byl navržen způsob ošetření předmětných 
stromů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

297/24/RM/2017 Smlouva o kácení dřevin 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavírání smluv o kácení dřevin a bezúplatné likvidaci dřevní hmoty na veřejných 
prostranstvích a dalších pozemcích města dle předloženého návrhu. 
  



Smlouva může být uzavřena pouze v případě, nejedná-li se o rizikové kácení nebo 
nevznikne-li městu škoda. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

298/24/RM/2017 Obnova polních cest a krajinné zeleně v k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
požadavek Osadního výboru Tučapy na obnovu polních cest a výsadbu krajinné zeleně 
v k. ú. Tučapy u Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

299/24/RM/2017 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním sídla spolku s názvem  Trubači zámku Holešov, z. s., v budově umístěné na 
adrese Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17, zapsané v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, na LV 5922 pro k. ú. 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

300/24/RM/2017 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou zprávu o studentské brigádě pořádané městem Holešov v období 07-08/2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

 

V Holešově 11.10..2017 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert v. r.             Mgr. Milan Fritz v. r. 
       starosta města                         ověřovatel 
 
 
 
Ev.č.: 371/2017 
Vyvěšeno dne: 13.10.2017 
Bude sejmuto dne: 31.10.2017 
Sejmuto dne: 
 


