
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 10.05.2021 

 

156/9/RM/2021 Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova - Linka bezpečí, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného Programu 
pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast v roce 2021 
se spolkem Linka bezpečí, z. s., se sídlem v Praze 8,  Ústavní 95, IČO 61383198, ve výši 
4.500 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

157/9/RM/2021 Uzavření kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy o prodeji hasičského vozidla 4Z2 5420 s Radkem Janalíkem, 
bytem Martinice 289, IČO 02979250, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

158/9/RM/2021 Odvod do rozpočtu zřizovatele - SVČ Holešov 

I. Rada města Holešova uložila 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov odvod z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 300.000 Kč po dobu 6 let. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
159/9/RM/2021 Změna rozpočtu příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2021 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu: 
  
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630 
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, okres Kroměříž 
- Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



160/9/RM/2021 Prominutí místního poplatku - předzahrádky, přenosné reklamy 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
ekonomickou situaci podnikatelů ve městě Holešov, kteří v důsledku krizových opatření byli 
nuceni uzavřít své provozovny, a rozhodla dát podnět správci místního poplatku k 
postupu dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů u místního poplatku a prominout místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
za účelem umístění restauračních předzahrádek a za umístění přenosného reklamního 
zařízení. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

161/9/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  

a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2021. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

162/9/RM/2021 Výpůjčka části městského pozemku p. č. 427/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavřít smlouvu o výpůjčce části městského pozemku p. č. 427/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 9000 m2, k. ú. Holešov, na období od 01.07.2021 do 30.09.2021 za účelem 
provozování tábořiště dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

163/9/RM/2021 Výpůjčka předzahrádky v zámecké zahradě - MKS 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č. 405, k. ú. Holešov, o výměře 
cca 100 m2 mezi příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Holešov, 
příspěvková organizace a společností chateau.catering, s. r. o., IČO 06956424, se 
sídlem Žopy 82, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

164/9/RM/2021 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady se spolkem Drásal Team 
Holešov, z. s., k uspořádání akce "28. ročníku Bikemaratonu Drásal", konané ve 
dnech 23.06. - 28.06.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



165/9/RM/2021 Výzva k podání nabídky - "Revitalizace zeleně v Holešově" - aktualizace 
zadávacích podmínek 

I. Rada města Holešova schválila 
  
aktualizaci zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb na 
akci "Revitalizace zeleně v Holešově" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

166/9/RM/2021 Výzva k podání nabídky "Lesní hospodářské osnovy Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vypsání výběrového řízení na zpracovatele "Lesních hospodářských osnov" dle 
předložených zadávacích podmínek. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Hana Vedrová, Kamil Horák, Ing. Lenka Brezanská, 
Ing.  Dušan Leško a Ing. Simona Stuchlíková. 
  
Náhradníci: Ing. Pavel Karhan, Ing. Lucie Kaňová, Ing. Pavla Nedbalová, Veronika 
Kocourková a Milan Roubalík. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

167/9/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1580/1, k. ú. 
Holešov, ul. Očadlíkova. 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1580/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 17,5 m2, k. ú. Holešov, za účelem parkování dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

168/9/RM/2021 Revokace usnesení 72/5/RM/2021 akce v zámecké zahradě - Backstage 
agency, s. r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revokaci usnesení č. 72/5/RM/2021 ze dne 08.03.2021 týkající se uzavření nájemní 
smlouvy na část zámecké zahrady se společností Backstage Agency, s. r. o., IČO 
09574727, k uspořádání akce "Hamburger Fest Holešov", konané ve dnech 28. - 
29.08.2021 - akce se neuskuteční. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



169/9/RM/2021 Zřízení služebnosti - Všetuly, zahrádky, 70 m, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 724/54 
a p. č. 980/22, oba v k. ú. Všetuly, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá pole, Lidická 
1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Všetuly, zahrádky - 70m, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

170/9/RM/2021 Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku p. č. 379/1, k. ú. 
Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru ročního pachtu části zemědělského pozemku p. č. 379/1, k. ú. Tučapy 
u Holešova, o výměře 2217 m2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

171/9/RM/2021 Zrušení usnesení č. 138/7/RM/2021 týkající se uzavření nařízení, 
vztahující se k dodatku č. 4 o pronájmu parkovacích ploch v Holešově, uzavřeného s TS 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zrušení usnesení č. 138/7/RM/2021 ze dne 12.04.2021 týkající se nařízení, kterým lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu dle 
dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově, uzavřené dne 
10.03.2010, z důvodu jeho bezpředmětnosti. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

172/9/RM/2021 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady organizaci SVČ TYMY, p. o., 
na spolupořádání akce "Dětský den v zámecké zahradě - Pohádkový les" s městem 
Holešov, konané dne 30.05.2021, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

173/9/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 6/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 6/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 



174/9/RM/2021 Dodatky k dotačním smlouvám se společností Technické služby 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
dodatky ke smlouvám o dotaci pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., 
na úhradu provozní ztráty odpadového centra v roce 2020 a kluziště v roce 2021 dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 12.05.2021 

 

 

   

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

 

Ev. č. 155/2021 

Vyvěšeno dne: 21.05.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 07.06.2021 


