
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.09.2017 

 

252/22/RM/2017 Žádost o ukončení výpůjčky pozemků, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání  
 

zprávu týkající se žádosti o ukončení výpůjčky pozemků, k. ú. Holešov, uzavřené s SFK 
ELKO Holešov. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

253/22/RM/2017 Žádost Městského kulturního střediska Holešov, p. o., o finanční vyrovnání 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, 
p. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

254/22/RM/2017 Zřízení věcného břemene "Holešov, Partyzánská - kabel NN, 2.O.M." 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 1852/18, 
ostatní plocha, o výměře 1.227 m2 a p. č. 1859/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
237 m2, vše k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou 
"Holešov, Partyzánská - kabel NN, 2.O.M." dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

255/22/RM/2017 Zřízení věcného břemene "Holešov, Grohova - kabel NN, TBI Industries" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, na částích pozemků p. č. 1451/2, 
ostatní plocha, o výměře 1.001 m2 a p. č. 1476/5, ostatní plocha, o výměře 295 m2, vše k. 
ú. Holešov, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Holešov, 
Grohova - kabel NN, TBI Industries" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



256/22/RM/2017 Souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas se snížením ceny pronájmu prostor zámku pro zapsaný spolek The Czech 
Ensemble Baroque za účelem konání projektu Letní škola barokní hudby 2017 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

257/22/RM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2017 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

258/22/RM/2017 Veřejná zakázka "Nákup elektrické energie pro město Holešov a jeho 
organizace pro rok 2018" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. oznámení výběrového řízení - "Zadávací podmínky na nákup elektrické energie pro 
město Holešov a jeho organizace pro rok 2018" dle předloženého návrhu.  

2. přímé oslovení níže uvedených společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení: 
- ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649 
- E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, 
IČO 25733591 
- Innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 49903209 
 

II. Rada města Holešova jmenovala 
 
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise: Ing. Dušan Leško, Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Libor Malůšek 
(specialista na veřejné zakázky projektu CSS), Ing. Martin Koplík a Ludmila Hřeben 
Štaudnerová. 
  
Náhradníci: Ing. Stanislav Julíček, Ing. Radek Doležel, Ing. Simona Stuchlíková, Mgr. Aleš 
Křížan a Zdeněk Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

259/22/RM/2017 Změna člena v Osadním výboru Dobrotice 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
rezignaci Jiřího Šenkyříka, bytem Dobrotice 134, ze dne 05.06.2017 na členství v 
Osadním výboru Dobrotice. 
 
 
 



II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
  
dle ustanovení § 120 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Radomíra 
Fuksu, bytem Dobrotice 94, členem Osadního výboru Dobrotice do konce volebního období 
2015-2019.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

260/22/RM/2017 Souhrn usnesení komisí rady města za období 08/2017 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 08/2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

261/22/RM/2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemků k. ú. Martinice u Holešova 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 615 o výměře 815 m2, parc. č. 626 o výměře 
1.152 m2, parc. č. 643 o výměře 415 m2, parc. č. 644 o výměře 1.375 m2 a parc. č. 654 o 
výměře 757 m2, vše ostatní plocha, k. ú. Martinice u Holešova, dle předloženého návrhu.   
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

262/22/RM/2017 Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku parc. č. 879, k. ú. 
Dobrotice 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku parc. č. 879, zahrada, k. ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

263/22/RM/2017 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 138, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 138, zahrada, o výměře cca 
53 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu za kupní cenu 300 Kč/m2. 

 

264/22/RM/2017 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde 
do vlastnictví manželů Hlobilových část městského pozemku parc. č. 879, zahrada, o 
výměře cca 70 m2 a městský pozemek parc. č. 872/2, zahrada, o výměře 200 m2, k. ú. 
Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města Holešova část 
pozemku parc. č. 876, zahrada, o výměře cca 280 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého 
návrhu bez dalšího finančního vyrovnání.  



Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 
 

265/22/RM/2017 Bezúplatné nabytí id. 2/20 pozemku parc. č. 758/13, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí id. 2/20 pozemku parc. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Všetuly, z vlastnictví Věry Holubové, bytem Ostrava, do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

266/22/RM/2017 Směna pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, Holešov, část městského pozemku p. č. 1757/3, 
zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště,  o výměře cca 76 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví 
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, přejde do vlastnictví města Holešova 
pozemek p. č. 1757/2, ostatní plocha, o výměře 186 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního 
vyrovnání. 
K dotčeným pozemkům bude zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě 
(teplovodní energetický rozvod). 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

267/22/RM/2017 Podání žádosti o úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/2, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání žádosti o úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/2, vodní plocha, o výměře 333 m2, 
k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

268/22/RM/2017 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
úplatného nabytí pozemků parc. č. 1390/3, zahrada, parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Holešova za cenu dle 
znaleckého posudku.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



269/22/RM/2017 Návrh na změnu územního plánu - B. Lobreis 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
"Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", který podal Bohumil Lobreis, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této  změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování ÚP Holešova" za uplynulé období,  kterou pořizovatel 
předkládá nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

270/22/RM/2017 Návrh na změnu územního plánu - LUKO, s. r. o. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě 
"Návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov", který podala společnost LUKO, 
s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů na její 
zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této  změny bude 
zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování ÚP Holešova" za uplynulé období, kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

271/22/RM/2017 Rekonstrukce prostor budovy Osadního výboru Žopy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodavatele na úpravu - rekonstrukci prostor budovy Osadního výboru Žopy čp. 63 dle 
předložených nabídek. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

272/22/RM/2017 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství 

I. Rada města Holešova udělila 
  
3. Základní škole Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov, IČO 70841471, souhlas s 
uzavřením smlouvy o partnerství se Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČO 70891320, a to v rámci projektu obědy do škol ve Zlínském kraji. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 



273/22/RM/2017 Navýšení nejvyššího počtu žáků ve školním klubu u 2. Základní školy 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu u 2. Základní školy 
Holešov, IČO 63458799, z 53 žáků na 80 žáků v mimořádném termínu s co nejdříve možnou 
účinností. 
 
Usnesení: PŘIJATO

  

274/22/RM/2017 Veřejná sbírka na nový zvon v Količíně 

I. Rada města Holešova schválila 
  
konání veřejné sbírky za účelem pořízení nového zvonu pro zvonici v Količíně. 
 
III. Rada města Holešova schválila 
 
poskytnutí finančního příspěvku 20 tis. Kč v případě zahájení konání této sbírky. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

275/22/RM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
30/2017/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky na 
jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se 
transfery vynakládají. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

276/22/RM/2017 Revokace usnesení č 93/8/ZM/2016 bodu 2 - založení zapsaného spolku 
Kroměřížsko DM 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
revokaci usnesení č. 93/8/ZM/2016 bodu 2 ze dne 14.11.2016 ve znění: "spoluzaložení 
zastřešující právnické osoby pro podporu cestovního ruchu na celém okrese Kroměříž 
Kroměřížsko DM, z. s." 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



277/22/RM/2017 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji  na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 18.09.2017 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 348/2017 
Vyvěšeno dne: 25.09.2017 
Bude sejmuto dne: 11.10.2017 
Sejmuto dne: 


