
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.11.2021 

 

397/25/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 15/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 15/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

398/25/RM/2021 Poptávka na pojištění města v roce 2022 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
 

1. s provedením poptávky u největších pojišťoven, které předloží městu nabídku na 
majetkové a odpovědnostní pojištění města v roce 2022. 

2. aby poptávkové řízení provedla makléřská společnost BS na základě plné moci z 
roku 2015.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

399/25/RM/2021 Návrh provozního řádu, provozní doby včetně svátků a ceníku městského 
kluziště v sezóně 2021-2022 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provozní řád, provozní dobu a ceník městského kluziště 2021-2022 v předloženém a 
upraveném znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

400/25/RM/2021 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v 
roce 2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2021 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

401/25/RM/2021 Návrh odměn členům komisí rady za výkon jejich funkce v roce 2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výplatu odměn členům komisí Rady města Holešova za výkon jejich funkce v 
roce 2021 dle předloženého a upraveného návrhu. 
Usnesení: PŘIJATO 



 

402/25/RM/2021 Ježíškova vnoučata 2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
realizaci akce "Ježíškova vnoučata" pro osamělé seniory z Holešova. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

403/25/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  

a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2021. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

404/25/RM/2021 Zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 872/10, k. ú. Dobrotice, k 
umístění přenosné montované garáže 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 872/10, ostatní plocha, o 
výměře cca 30 m2 k umístění přenosné montované garáže dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

405/25/RM/2021 Žádost Jiřího Turečka o výpůjčku části pozemku p. č. 628/1, k. ú. 
Lukoveček 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 628/1, lesní pozemek, o 
výměře cca 840 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

406/25/RM/2021 Nákup příslušenství pro zahradní traktor 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro uzavření smlouvy se 
společností STROM PRAHA, a. s., se sídlem Praha 9, IČO 25751069, na dokoupení 
prosklené kabiny na již pořízený zahradní traktor John Deere X950 za cenu 190.000 Kč bez 
DPH a čelní radlici Matev FB 150 za cenu 49.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 
407/25/RM/2021 Přidělení dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na tělocvičny) 

I. Rada města Holešova schválila 



  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. dotace na 
tělocvičny - čj. HOL-538/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění veřejnoprávní 
smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

408/25/RM/2021 Zveřejnění záměru provozování vodovodu pro veřejnou potřebu k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru provozování vodovodu pro veřejnou potřebu: Vodovod Holešov - Řad 
2-9-1, PE DN 160, 108 m, viz grafická příloha, dle předloženého návrhu 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

409/25/RM/2021 Výkon činnosti BOZP při realizaci stavby Humanizace Centra pro seniory 
v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2019 ) a na základě podaných nabídek dodavatele na "Výkon činnosti BOZP při 
realizaci stavby Humanizace  Centra pro seniory v Holešově", a to společnost Ing. 
Zbyněk Cupák, Milíčova 145, Olomouc, s nabídkovou cenou 266.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

410/25/RM/2021 Zřízení služebnosti "Dobrotice 97, p. Matuška, úpr. příp. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 1828/4, 
1788/1, 27, vše v k. ú. Dobrotice,  pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 
1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Dobrotice 97, p. Matuška, úpr. příp. 
NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

411/25/RM/2021 Zřízení věcného břemene "Holešov, DL plast, smyčka VN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 3551/2, 3551/7, 
3551/1, 2664/2, 2663/27, vše v k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, 
Lidická 1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, DL plast, smyčka 
VN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

412/25/RM/2021 Poskytnutí finanční odměny vítězkám Mistrovství Evropy mažoretek 2021 



I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí finanční odměny ve výši 10.000 Kč Mažoretkám Holešov za vítězství 
na Mistrovství Evropy mažoretek 2021, které se uskutečnilo v chorvatské Poreči ve dnech 
20.-22.10.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

413/25/RM/2021 Pronájem tělocvičny v budově čp. 1582 na ul. Školní v Holešově, MC 
Srdíčko 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
pronájem tělocvičny ve dnech úterý 18-19 h a čtvrtek 19-20 h v budově čp. 1582 na ul. 
Školní v Holešově za snížené nájemné 150 Kč/hod vč. DPH dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

414/25/RM/2021 Revokace usnesení RM č. 360/23/RM/2021 - bod b) 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. revokaci usnesení RM č. 360/23/RM/2021 v bodě b) 

2. ceník dřevní hmoty dle předloženého a upraveného návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

415/25/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s užitím znaku města Holešova společnosti Industry Servis ZK, a. s., a to v 
souvislosti s tvorbou designu manuálu - brožurky "Strategické průmyslové zóny Holešov".  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 10.11.2021 

 

 

   

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

 
Ev.č.360/2021 
Vyvěšeno dne: 23.11.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 09.12.2021 


