
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.01.2021 

 

1/1/RM/2021 Sazebník úhrad za poskytování informací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v předloženém a 
upravené znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

2/1/RM/2021 Uzavření dodatku ke smlouvě - MKS 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi 
příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Holešov a společností AWALE, 
s.  r. o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

3/1/RM/2021 Servisní smlouva k provádění záručního a pozáručního servisu na zařízení 
městského kamerového a dohlížecího systému 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření servisní smlouvy k provádění záručního a pozáručního servisu, pravidelných 
revizí a zkoušek činnosti na zařízení městského kamerového a dohlížecího 
systému města Holešova s dodavatelem BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY s. r. o., se sídlem 
Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ 25530828 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
4/1/RM/2021 Fond rozvoje bydlení 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
vypsání výzvy k podání žádosti o poskytnutí úvěru z "Fondu rozvoje bydlení města 
Holešova" pro rok 2021.  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



5/1/RM/2021 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
s účinností od 01.01.2021 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

6/1/RM/2021 Kronika města Holešova za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Kroniku města Holešova 2019" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

7/1/RM/2021 Jmenování členů komise pro vytvoření koncepce sportu 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
za členy Komise pro vytvoření koncepce sportu ve městě Holešově pro volební období 
2018-2022 Mgr. Svatavu Ságnerovou, Petra Šímu, Libora Lišku, Jakuba Hřiba, 
Mgr.  Daniela Koláře, Martina Gahuru, DiS, Irenu Smrčkovou, Lenku Karhanovou, Mgr. 
Petra Chvátala a Mgr. Rudolfa Seiferta. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

8/1/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
se záměrem výsadby stromů v rámci projektu "Zahrada pro skřítky" financovaného u 
Národního programu životního prostředí - výzvy 9/2019 s projektem a jeho výstupy 
minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 let od ukončení realizace projektu (ukončení 
výsadby), a to jako vlastník pozemků parc. č. 443, 446, 447, 448, 449/1, 449/2 a 450, 
zapsaných na LV č. 10001, k. ú. Holešov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální 
pracoviště Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

9/1/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložený operační plán zimní údržby. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



10/1/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
jako jediný společník v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
provést na základě nabídky společnosti Sidro Consulting, s. r. o., "Screening procesního 
a personálního řízení lidských zdrojů" společnosti Technické služby Holešov, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 13.01.2021 

 

 

                   

                         Mgr. Rudolf Seifert v. r.                    Oldřich Rektořík v. r. 
                         starosta města                        ověřovatel 
 

 

 

Ev. č. 19/2021 

Vyvěšeno dne: 18.01.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 03.02.2021 


