
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 12.04.2021 

 

90/7/RM/2021 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - 1. ZŠ Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této výpomoci pro příspěvkovou organizaci 1. Základní škola Holešov, 
Smetanovy sady 630, ve výši 3.685.845,60 Kč na předfinancování projektu Ministerstva 
pro místní rozvoj - IROP "Škola otevřená všem" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

91/7/RM/2021 Dopravní obslužnost - vyúčtování 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
vyúčtování finančního příspěvku na autobusovou linku č. 771248 Holešov - Žopy za rok 
2020 dle předloženého návrhu a uhrazení doplatku v souladu se smlouvou 
č.  0/0119/2020/DOP, čl. V.    
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

92/7/RM/2021 Smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků od Nadačního fondu obětem 
holocaustu 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. uzavření smlouvy o nadačním příspěvku ve výši 30.000 Kč od Nadačního fondu 
obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR, na pořádání 
"Festivalu židovské kultury Holešov 2021" dle předloženého návrhu. 

2. uzavření smlouvy o nadačním příspěvku ve výši 30.000 Kč od Nadačního fondu 
obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR, na "Připomínku obětí 
holocaustu z Holešova 2021" dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 
 
93/7/RM/2021 Udělení ceny města Holešova a velkých pečetí města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
1) Jaroslavu Bachnerovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2020, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. 



2) Jaromíru Ondrušákovi in memoriam "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní 
přínos městu Holešovu.  
  
3) Arnoštu Pospíšilovi in memoriam "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní 
přínos městu Holešovu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

94/7/RM/2021 Prodej nepotřebného majetku JSDH Tučapy - VW Transporter 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prodej nepotřebného zásahového vozidla JSDH Tučapy zn. VW Transporter (4Z2 5420) 
za min. částku 20 tis. Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

95/7/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova pro roky 2021-2023 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  

střednědobý výhled rozpočtu města Holešova  pro roky 2021-2023 v předloženém znění. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

96/7/RM/2021 Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v 
oblasti kultury a dalších aktivit města Holešova za rok 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a 
dalších aktivit města Holešova za rok 2020 v těchto kategoriích:  
- trenér - organizační pracovník: Mgr. Daniel Kolář 
- sportovní kolektiv: HC Žopy 
- sportovní naděje (do 15 let): Adriana Buksová 
- jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: Matěj Eliáš 
- jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Michael a Martin Poláškovi 
- kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit: Parlament dětí a mládeže 
Holešov 
- osobnost v oblasti kultury: Mgr. Ondřej Machálek 
- osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Kryštof Vaněk 
- čin roku: Jakub Nevřala 
 
II. Rada města Holešova udělila 
  
oceněným: 
- Pamětní list v deskách a 
- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

97/7/RM/2021 Smlouva o výlepu, údržbě jízdních řádů a odjezdových tabulí 



I. Rada města Holešova neschválila 
  
uzavření smlouvy o výlepu, údržbě jízdních řádů a odjezdových tabulí mezi městem 
Holešov a společností Z-GROUP bus, a. s., Zlín  - Louky, třída Tomáše Bati 258, IČO 
45192120, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

98/7/RM/2021 Poskytnutí návratné finanční výpomoci - SVČ Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov 
 

1. poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této výpomoci ve výši 13.505.445 Kč na předfinancování projektu 
Ministerstva pro místní rozvoj - IROP "Rekonstrukce půdy k zájmovému vzdělávání" dle 
předloženého návrhu, 

 
2. pověřila ředitelku Střediska volného času Holešov jednáním s KB o úvěru ve stejné 
výši a 

3. potvrdila poskytnutí příspěvku na spoluúčast projektu "Rekonstrukce půdy k 
zájmovému vzdělávání" ve výši 4.709.177 Kč v rámci rozpočtu města. 

 

Usnesení: PŘIJATO 

 

99/7/RM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova v roce 2021 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
do 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
na sociální služby pro rok 2021 dle předloženého návrhu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy 
k těmto dotacím dle předloženého návrhu.  
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
nad 50.000 Kč z Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova 
na sociální služby pro rok 2021 dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy k těmto dotacím dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
100/7/RM/2021 Změny v pravidlech pro poskytování některých dotací z Fondu kultury, 
sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 



I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 

• dodatek č. 1 k obecným pravidlům pro poskytování a vyúčtování dotace z 
Fondu 

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích 

• dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města 
Holešova na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a 
mládež 

dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

101/7/RM/2021 Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím účetní závěrky za rok 2020: 
  
1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630 
2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 
3. Základní škola Holešov, Družby 329 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, okres Kroměříž 
Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov 
Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 
Městské kulturní středisko, nám. F. X. Richtra 190, Holešov 
Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím rozdělení kladných hospodářských výsledků do fondů dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

102/7/RM/2021 Vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky - měsíčník Holešovsko 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vypsání výběrového řízení na dodavatele zakázky "Grafické zpracování a tisk 
regionálního měsíčníku města Holešova - Holešovsko" dle předložených zadávacích 
podmínek. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a jejich náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise: Bc. Hana Helsnerová, Mgr. Petr Chvátal, Mgr. Pavel Potůček, 
Mgr. Rudolf Seifert a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
  



Náhradníci: Ing. Karel Bartošek, Mgr. Ilona Augusti, Mgr. Lenka Doleželová, Ing. Pavel 
Karhan a Ing. Martin Koplík. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

103/7/RM/2021 Výběrové řízení - "Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární 
čp. 1081, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací na investiční akci "Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární 
čp.  1081, Holešov ". 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise: Ing. Stanislav Julíček, Mgr. Marta Černá (MCI SERVIS, s. r. o. 
- zástupce zadavatele v zadávacím řízení), Milan Roubalík, Ing. Simona Stuchlíková 
a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
 
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, JUDr. Jana Schäferová (MCI SERVIS, s. r. o.), Ing. Pavel 
Karhan, Radka Stratilová a Zdeněk Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

104/7/RM/2021 Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko 

I. Rada města Holešova projednala a doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit 
  
dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, kterým se stává novým členem 
obec Lukoveček dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

105/7/RM/2021 Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova a zapojení jeho zůstatku 
do rozpočtu města 

I. Rada města Holešova projednala a doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit 

• zrušení Fondu rozvoje bydlení města Holešova 
• zrušení Statutu Fondu rozvoje bydlení města 
• zrušení Pravidel pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 

bydlení" na území města Holešova 

Usnesení: PŘIJATO

 

106/7/RM/2021 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro seniory 



I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2021 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p.  o., 
Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

  

107/7/RM/2021 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, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČO 
70891320, v rámci projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V, a to bez finanční spoluúčasti 
města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

108/7/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 02/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 02/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

109/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, k. ú. 
Holešov - Vykoukalová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o výměře 
cca 44 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

110/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Barot 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků: 

1. p. č. 705/131, ostatní plocha, o výměře 579 m2, k. ú. Všetuly,  

2. p. č. 1047/4, orná půda, o výměře 423 m2,  a p. č. 965, ostatní plocha, o výměře 165 
m2, k. ú. Všetuly,  

3. p. č. 1048/5, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Všetuly,  

4. p. č. 2662/8, zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,  

5. p. č. 2728/1 (části), zahrada, o výměře cca 1000 m2, k. ú. 
Holešov,  

6. p. č. 3287 (části), orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov,  



7. p. č. 1916/6, zahrada, o výměře 733 m2, a p. č. 1916/1, zahrada, o výměře 589 m2, 
k.  ú. Holešov,  

8. p. č. 2659/23, zahrada, o výměře 1614 m2, k. ú. Holešov, 
  
pro výstavbu rodinného domu dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

111/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, k. ú. Všetuly 
- Hrudík, Zatloukalová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 685/98, zahrada, o výměře 486 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

112/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3508/3, p. č. 
3666/3, k. ú. Holešov - Kopecký 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č  3508/3, ostatní plocha, a p. č. 
3666/3, vodní plocha, o celkové výměře cca 90 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

113/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 148/2, pozemků 
p. č. 148/35 a p. č. 148/41, k. ú. Količín 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 148/2, trvalý travní porost, o 
výměře cca 2000 m2 a městských pozemků p. č. 148/35, ostatní plocha, o výměře 864 m2 a 
p. č. 148/41, zahrada, o výměře 28 m2, vše k. ú. Količín, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

114/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku, jehož součástí je stavba čp. 26 - 
Moravec 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 993 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 26, a  městských pozemků p. č. 
72/1, zahrada, o výměře 528 m2 a p. č. 72/2, zastavěná plocha, jehož součástí je jiná 
stavba, o výměře 22 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  



115/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, k. ú. 
Všetuly - Funtíček 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 705/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 80 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

116/7/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. st 180, jehož 
součástí je stavba, a p. č. 628/6, k. ú. Lukoveček 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. st. 180, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 42 m2, jehož součástí je stavba - jiná stavba, pozemku p. č. 628/6, 
ostatní plocha, o výměře 348 m2, k. ú. Lukoveček,  dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

117/7/RM/2021 Zveřejnění záměru směny částí pozemků p. č. 1916/7 a 1916/3, k. ú. 
Holešov - EJ Investing 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví  společnosti EJ 
investing, s. r. o.,  přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1916/3, 
zahrada, o výměře cca 34 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti EJ investing, s. r. o., část pozemku p. č. 1916/7, ostatní plocha, o 
výměře cca 180 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků 
hradí společnost EJ investing, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

118/7/RM/2021 Žádost Českého červeného kříže Kroměříž o snížení nájmu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Kroměříž na dočasné snížení nájemného za období od 01.01.2021-30.09.2021 o 
částku 15.513 Kč, kdy po tuto dobu nebudou hrazeny platby za služby. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
119/7/RM/2021 Žádost Lenky Kuchařové o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

I. Rada města Holešova schválila 
  



ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.04.2021, uzavřené s Lenkou Kuchařovou 
(Bouda u Čerta) na pronajaté prostory okolo mobilní buňky z důvodu ukončení provozování 
její činnosti. 
 
II. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci Lenky Kuchařové o ukončení provozování její činnosti a prodeje mobilní buňky 
(návrh na vklad do KN 19.03.2021) práva stavby - jiná stavba - na pozemku p. č. 3706/29, 
k. ú. Holešov, společnosti VALPOL doprava, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

120/7/RM/2021 Pronájem poštovních schránek pro lokalitu za zámeckou oborou a rybníčky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem poštovní schránky za minimální výši 300 Kč/rok včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
121/7/RM/2021 Směna částí pozemků p. č. 2989/23, p. č. 2989/24, p. č. 3571/1, k. ú. 
Holešov (Šlechtovi) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z SJM Miloslava a Boženy Šlechtových přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 2989/23, zahrada, o výměře určené v GPL 
č. 2540-99/2020 3 m2, část pozemku p. č. 2989/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
určené v GPL č. 2540-99/2020 1 m2, k. ú. Holešov, LV 411, a z vlastnictví města Holešova 
přejde do SJM Miloslava a Boženy Šlechtových část pozemku p. č. 3571/1, ostatní plocha, 
o výměře určené v GPL č. 2540-99/2020 3 m2 a 8 m2, k. ú. Holešov, LV 10001, dle 
předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků hradí Šlechtovi. Směna pozemků bude 
bez doplatku. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

122/7/RM/2021 Výpůjčka části pozemku na nám. Dr. E. Beneše za účelem umístění májky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č. 2/3, o výměře cca 
0,33  m2 (otvor užívaný k ukotvení vánočního stromu), k. ú. Holešov, na období od 
30.04. do 26.05.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
123/7/RM/2021 Výpůjčka stadionu Míru 

I. Rada města Holešova schválila 
  



výpůjčku Stadionu Míru v Holešově (hřiště + šatny) SH ČMS - okresní sdružení Kroměříž 
k uspořádání krajské soutěže v požárním sportu dospělých v termínu 23.-24.07.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
124/7/RM/2021 Zřízení služebnosti - REKO MS Holešov - Přerovská + 2 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 704 a 
p. č. 3032/14 v k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 
940/96, IČO: 27295567, zastoupená společností GasNet Služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, v souvislosti se stavbou "Reko MS Holešov - Přerovská +2"  dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

125/7/RM/2021 Zřízení služebnosti - REKO MS Holešov - Sadová + 2 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 
1946/142 v k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klišská 940/96, 
Klíše, IČO 27295567, zastoupená společností GasNet Služby, s. r. o., Brno, Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, v souvislosti se stavbou "Reko MS Holešov - Sadová +2"  dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

126/7/RM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na tělocvičny a podobná zařízení) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. dotace na 
tělocvičny a podobná zařízení - čj. HOL-538/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

127/7/RM/2021 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(dotace na mládežnická družstva) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. dotace na 
mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-539/2021/ŠK/CH) dle 
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle 
předložených návrhů. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

128/7/RM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
Akce milion 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 - Akce milion (čj. 
HOL-540/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

129/7/RM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádné finanční dotace 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 
2021 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého a 
upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených 
návrhů. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 
2021 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

130/7/RM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí na 
významné akce v Holešově 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 na významné 
akce v Holešově (čj. HOL-543/2021/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
131/7/RM/2021 Udělení souhlasu s užitím znaku města Holešova 

I. Rada města Holešova udělila 



  
souhlas s užitím znaku města Holešova pro rok 2021 právnickým a fyzickým osobám, 
kterým byla nebo bude poskytnuta v roce 2021 dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání 
a sociálních věcí města Holešova, a to v souvislosti s propagací města Holešova jako 
poskytovatele dotace. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

132/7/RM/2021 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Technická infrastruktura, 
komunikace - Třešňové sady" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem "Technická infrastruktura, komunikace - Třešňové sady" jako nejvýhodnější 
společnost Slováček, s. r. o., Holešov, Tovární 725, IČO 05759889, za nabídkovou cenu 
5.689.022.84 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

133/7/RM/2021 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Stavební úpravy chodníků v ul. 
Palackého, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem "Stavební úpravy chodníků v ulici Palackého, Holešov" jako 
nejvýhodnější společnost PSM plus, s. r. o., Holešov, Tovární 725, IČO 29183294, za 
nabídkovou cenu 2.028.144,63 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

134/7/RM/2021 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Kiosková trafostanice 22 kVA, 400 
kVA, připojení městského bazénu a MěÚ na ul. Tovární" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem "Kiosková trafostanice 22 kVA, 400 kVA, připojení městského bazénu a MěÚ 
na ul. Tovární" jako nejvýhodnější společnost JMS Stavební, s. r. o., Zlín, Potoky 1767, 
IČO 26236915, za nabídkovou cenu 2.368.610 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

 
 
 
 
 
135/7/RM/2021 Vydání souhlasu - investiční záměry 2. ZŠ do Strategického rámce MAP  

I. Rada města Holešova schválila 



  
zařazení nových investičních záměrů do Strategického rámce MAP pro ORP 
Holešov, jeho aktualizaci a navýšení předpokládané finanční náročnosti původních akcí 
pro příspěvkovou organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

136/7/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 4/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 4/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

137/7/RM/2021 Změna rozpočtu - RO 2/2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

138/7/RM/2021 Uzavření nařízení, vztahující se k dodatku č. 4 o pronájmu parkovacích 
ploch v Holešově, uzavřeného s TS Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 
nařízení č.1/ 2021, kterým se mění nařízení č. 6/2020, kterým lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, dle předloženého dodatku 
č. 4 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově, uzavřené dne 10.03.2010, ve 
znění násl. dodatků. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 16.04.2021 

 

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

 

Ev. č. 128/2021 

Vyvěšeno dne: 26.04.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 12.05.2021 


