
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 18. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.07.2018 

 

238/18/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Revitalizace parku, ul. Masarykova, 
Holešov, rekonstrukce zpevněných ploch - II. etapa" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akci "Revitalizace parku, ul. 
Masarykova, Holešov, rekonstrukce zpevněných ploch - II. etapa", a to společnost 
PSM plus, s. r. o., Brno, Starobrněnská 334/3, s nabídkovou cenou 1.214.636.43 Kč včetně 
DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

239/18/RM/2018 Vyhodnocení nabídek "Dodávka dopravního automobilu pro JSDH 
Dobrotice" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka 
dopravního automobilu pro JSDH Dobrotice" jako nejvýhodnější společnost AUTOSPOL 
Uherské Hradiště, Za Olšávkou 365, IČO 29285551, za nabídkovou cenu 909.438,01 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

240/18/RM/2018 Vyhodnocení nabídek "Dodávka dopravního automobilu pro JSDH 
Tučapy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka 
dopravního automobilu pro JSDH Tučapy" jako nejvýhodnější společnost AUTOSPOL 
Uherské Hradiště, Za Olšávkou 365, IČO 29285551, za nabídkovou cenu 909.438,01 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

241/18/RM/2018 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
 



II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
 
Členové hodnotící komise:  Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Simona 
Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
Náhradníci: Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal, Milan Roubalík, Ing. Dušan 
Leško, Zdeněk Hlobil a Jiřina Hradilová 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

242/18/RM/2018 Inzerce v měsíčníku Holešovsko v souvislosti s komunálními volbami 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souvislosti s komunálními volbami v Holešově, které proběhnou ve dnech 05.-06.10.2018, 
pro politické strany, politická hnutí, nezávislé kandidáty a jejich sdružení tyto ceny inzerce v 
měsíčníku Holešovsko: 
- 1/2 strany (formát A5 na šířku) za 1.500 Kč bez DPH, 
- 1/4 strany (formát A6 na výšku) za 834 Kč bez DPH. 
Uvedené ceny platí pouze pro srpnové a zářijové číslo roku 2018 měsíčníku Holešovska. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

243/18/RM/2018 Ukončení nájmu zámeckých restaurací a finanční vyrovnání se společností 
JOSPO, a. s., Holešov, za předplacené nájemné v zámecké restauraci 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
dohodu o ukončení nájmů v zámeckých restauracích a způsob finančního vyrovnání se 
společností JOSPO, a. s., Holešov, Tovární 1627, za předplacené nájemné v zámecké 
restauraci ve výši 4,51 mil. Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

244/18/RM/2018 Souhlas s umístěním spolku "Spojené generace Holešov" 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s umístěním sídla spolku "Spojené generace Holešov" v prostorách budovy 
knihovny na nám. Dr. E. Beneše 17. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

245/18/RM/2018 Žádost o souhlas s pronájmem lékařské ordinace v budově CpS 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou - lékařská ordinace v Centru pro seniory, 
příspěvková organizace, Příční 1475, Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



246/18/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace - 
Stavební úpravy budovy nám. Dr. E. Beneše čp. 62, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele pro zpracování projektové 
dokumentace na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace - Stavební úpravy budovy 
nám. Dr. E. Beneše čp. 62, Holešov" jako nejvýhodnější společnost projekce LOCHMAN, 
s. r. o., Holešov, Masarykova 654, IČO 28327055, za nabídkovou cenu 1.890.000 Kč bez 
DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

247/18/RM/2018 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to: 
  
- HC Holešov Gators, z. s., k uspořádání veřejného triatlonového závodu "HolešovMAN 
2018" konaného dne 28.07.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 31.07.2018 

 

 

 

              

                Mgr. Rudolf Seifert v. r.                   Mgr. Milan Fritz v. r. 
                     starosta města                                        ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 273/2018 

Vyvěšeno dne: 01.08.2018 

Bude sejmuto dne: 17.08.2018 

Sejmuto dne:  

 


