
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 16. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.07.2019 
 

330/16/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 8/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

331/16/RM/2019 Prodej movitého majetku města - autovrak Městské policie Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prodej autovraku Městské policie Holešov prostřednictvím aukční společnosti Totalcar,    
s. r. o., Praha 4. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

332/16/RM/2019 Povolení výjimek z počtu dětí ve třídách mateřských škol 

I. Rada města Holešova schválila 
  
povolení výjimek z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách holešovských mateřských 
škol pro období od 01.09.2019 do 31.08.2020 takto: 
      Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
      - první třída 28 dětí 
      - druhá třída 28 dětí 
      - třetí třída 28 dětí (Žopy) 
      Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
      - první třída 27 dětí 
      - druhá třída 27 dětí 
      - třetí třída 26 dětí 
      - čtvrtá třída 26 dětí 
      - pátá třída 28 dětí (Dobrotice) 
      Mateřská škola Sluníčko Holešov 
      - první třída 28 dětí 
      - druhá třída 28 dětí 
      - čtvrtá třída 26 dětí 
      - pátá třída 26 dětí 
      - šestá třída 26 dětí 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



333/16/RM/2019 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka a zprovoznění 10 
desktopů a 10 monitorů na MěÚ Holešov". 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a na základě podaných 
nabídek na akci "dodávka a zprovoznění 10 desktopů a 10 monitorů na MěÚ 
Holešov" společnost DC4 CZ, a. s., Kroměříž, Hulínská 2352, IČO 29242681, s nabídkovou 
cenou 248.600 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

334/16/RM/2019 Žádost o vybudování zpevněné komunikace 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí žádost obyvatel ulice Větřák v Holešově o vybudování zpevněné 
komunikace v uvedené lokalitě. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

335/16/RM/2019 Smlouva s Tělocvičnou jednotou Sokol Holešov o bezúplatném převodu 
movité věci a smlouva s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov o umístění věci 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Holešov o bezúplatném převodu movité 
věci a smlouvy s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov o umístění věci. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

336/16/RM/2019 Upozornění na havarijní stav komunikace v majetku města 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí žádost vlastníka nemovitosti v k. ú. Žopy o opravu nebo 
rekonstrukci komunikace v uvedené lokalitě. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

337/16/RM/2019 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka a zprovoznění 8x 
24port L3 switch, 4x 48port L3 switch, 30x SFP+ modul SM a 15k patchcord LC/LC na MěÚ 
Holešov". 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a na základě podaných 
nabídek na akci "Dodávka a zprovoznění 8x 24port L3 switch, 4x 48port L3 switch, 
30x SFP+ modul Sm a 15x patchcord LC/LC na MěÚ Holešov" společnost RAAB 
Computer, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 421, IČO 055 58 089, s nabídkovou 
cenou 333.322 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



338/16/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1681/1,   
k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1681/1, ostatní plocha,         
o výměře cca 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

339/16/RM/2019 Revokace usnesení č. 326/15/RM/2019 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
usnesení Rady města Holešova č. 326/15/RM/2019 ze dne 24.06.2019. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění správy a údržby veřejného osvětlení ze dne 
29.01.2014 se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, se sídlem 
Květná čp. 1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

340/16/RM/2019 Pacht pozemků - zahrádky a pole 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
přijaté usnesení č. 226/9/RM/2019 ze dne 29.04.2019 - pacht pozemků pro účely 
zemědělského využití (zahrádky a pole). 
 
II. Rada města Holešova pověřila 
  
Útvar správy majetku a zeleně města činit veškeré úkony, a to včetně zveřejnění 
záměru a uzavírání smluv u pachtu pozemků z majetku města Holešova pro účely 
zemědělského využití (zahrádky a pole). V případě více jak jednoho zájemce o pacht bude 
rozhodovat Rada města Holešova. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

341/16/RM/2019 Pacht částí městských pozemků p. č. 187/1, 186/3, k. ú. Všetuly a 
pozemku p. č. 2728/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
projednávání materiálu týkajícího se pachtu částí městských pozemků 
 
- p. č. 187/1 a 186/3 o výměře cca 166 m2, ostatní plocha, k. ú. Všetuly, Jaroslavu 
Láníkovi k zahrádkářskému využití na dobu neurčitou za pachtovné 1 Kč/m2/rok. 
  
- p. č. 2728/ o výměře cca 190 m2, zahrada, k. ú. Holešov, Janě Pouzové k 
zahrádkářskému využití na dobu neurčitou za pachtovné 1 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



342/16/RM/2019 Výpůjčka části městského pozemku p. č. 2663/4, k. ú. Holešov - 
zahrádka 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části městského pozemku p. č. 2663/4, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2,   
k. ú. Holešov, Inocencu Herodesovi, za podmínky údržby vypůjčené části pozemku, na 
dobu neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

343/16/RM/2019 Pronájem části městského pozemku p. č. 1828/28, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 1828/28, ostatní plocha, o výměře cca 32 m2,      
k. ú. Dobrotice, Pavlu Chytilovi za účelem parkování na dobu neurčitou za nájemné                
20 Kč/m2/rok + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

344/16/RM/2019 Operační plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Operační plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných 
prostranství" - přílohu č. 5 ke smlouvě č. 56/2013 se společností Technické služby Holešov, 
s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

345/16/RM/2019 Úplatný převod drobného hmotného majetku 

I. Rada města Holešova schválila 
  
úplatný převod drobného hmotného majetku dle soupisu majetku uvedeného v 
příloze, sloužícího pro potřeby zahradníka v zámecké zahradě, a to společnosti Technické 
služby Holešov, s. r. o., za cenu 230.882,80 Kč. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

346/16/RM/2019 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu městských pozemků p. č. 1362/3, 
p. č. 2663/4, k. ú. Holešov a p. č. 1247, 1248, 1249, k. ú. Žopy - zahrádky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu s: 
  
- Pavlou Ponížilovou, bytem Palackého 1339, Holešov, z městského pozemku p. č. 1362/3, 
o výměře 44 m2, k. ú. Holešov, a to ke dni 30.06.2019. 
  



- Mgr. Liborem Sovadinou, bytem Osvobození 222, Holešov, z městského pozemku p. č. 
1247, p. č. 1248 a p. č. 1249, celkem o výměře 499 m2, k. ú. Žopy, a to ke dni 31.07.2019. 
  
- Inocencem Herodesem, bytem U Letiště 1228, Holešov, z městského pozemku p. č. 
2663/4, o výměře 100 m2, k. ú. Holešov, a to ke dni 12.07.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

347/16/RM/2019 Výzva k podání nabídky na rekonstrukci objektu šaten stadionu Míru - 
vyhodnocení 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci o dokončení stavebních prací "na základě výzvy k podání nabídky na menší 
veřejnou zakázku - stavební práce na rekonstrukce objektu šaten a klubovny na stadionu 
Míru v Holešově", a to na objektu šaten v částech:  
- stavební 
- úprava komunikací  
- instalatérská  
- elektroinstalace  
 
II. Rada města Holešova schválila 
 

1. proplacení navýšeného rozsahu prací rekonstrukce objektu šaten na stadionu dle 
předloženého vyúčtování. 

2. pozastavení prací na objektu klubovny až do rozhodnutí zastupitelstva města o 
navýšení rozpočtu na III. etapu (vybudování nového sociálního zařízení včetně 
kuchyňského koutu a zázemí u klubovny). 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

348/16/RM/2019 Uzavření rámcové dohody malého rozsahu se společností Technické 
služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, se sídlem Květná čp. 1555, 769 01 Holešov 

I. Rada města Holešova schválila  
  

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 56/2013/ŽP k zabezpečení úklidu a čistoty 
města ze dne 15.07.2013 uzavřené se společností Technické služby Holešov, s. r. o., 
IČO 25583140, Květná 1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 

2. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na péči o městskou zeleň na dobu určitou 
formou poptávkového řízení, v rámci něhož budou osloveny 3 subjekty. 
 

Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 15.07.2019 

       Mgr. Rudolf Seifert v. r.           Mgr. Jana Slovenčíková v. r.  
             starosta města                                      ověřovatelka 
 
Ev. č. 336/2019 
Vyvěšeno: 17. 07. 2019 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 02. 08. 2019 

 



 


