
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 13.05.2019 

 

229/10/RM/2019 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
s účinností od 01.08.2019 na funkci ředitelky Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres 
Kroměříž Mgr. Ivanu Oralovou, bytem Přílepy. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

230/10/RM/2019 Smlouva o poskytování služeb se společností VERA, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností VERA, spol. s r. o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

231/10/RM/2019 Žádost o poskytnutí finanční dotace na poskytování sociálních služeb pro rodiny s 
dětmi a dospělé osoby s PAS 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s organizací Za sklem, 
o. s., IČO 22901531, se sídlem ve Vizovicích, Pardubská 293, ve výši 1.000 Kč na sociální službu 
Odborné sociální poradenství, ve výši 5.000 Kč na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi a ve výši 1.000 Kč na sociální službu Sociální rehabilitace.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

232/10/RM/2019 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Město Holešov - pronájem kopírovací 
techniky". 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele na veřejnou zakázku "Město Holešov - 
pronájem kopírovací techniky" jako nejvýhodnější společnost ARLES, s. r. o., Holešovská 429, 
Fryšták, IČO 25544276, za nabídkovou cenu 805.920 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

233/10/RM/2019 Smlouva o poskytování služby "Senior taxi" v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi" v Holešově s Markem Vykoukalem, 
provozovatelem taxislužby, IČO 03958728, se sídlem Holešov, Partyzánská 1146/16, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



 

234/10/RM/2019 Ocenění v souvislosti s kulatými výročími 

I. Rada města Holešova schválila 
  
1) udělení "Pamětních listů v deskách" u příležitosti 100. výročí házené v Holešově Oldřichu 
Dostálovi, Karlu Kotoučkovi, Evženu Horákovi staršímu, Rudolfu Juřenovi, Ludmile Strýčkové, Josefu 
Votavovi a Liboru Krejčímu za dlouholetou přínosnou činnost. 
  
2) mimořádné ocenění zaměstnancům Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov u příležitosti 
70. výročí této školy dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

235/10/RM/2019 Výpůjčka budovy bez čísla popisného, stojící na městském pozemku p. č. 427/2, k. 
ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce budovy bez čísla popisného, stojící na městském pozemku p. č. 427/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, k. ú. Holešov, společnosti Technické služby Holešov, 
s. r. o., na dobu neurčitou. Paušální částka za energie činí 1.000 Kč/měsíc včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

236/10/RM/2019 Pronájem části městského pozemku p. č. 1828/4, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 1828/4, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2, k. ú. Dobrotice, 
Renatě Lochmanové za účelem parkování na dobu neurčitou, za nájemné          20 Kč/m2/rok + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

237/10/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- Ing. Alenou Šíblovou, k uspořádání akce "Den Jógy - cvičení pro veřejnost", konané dne 
19.06.2019.  
- Drásal Team Holešov z. s., k uspořádání akce "26. ročníku Bikemaratonu Drásal", konané dne 
27.06. - 29.06.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

V Holešově 15.05.2019 

Mgr. Rudolf Seifert v.r.                                                        Mgr. Jana Slovenčíková 

     starosta města                                                                        ověřovatelka 

Ev.č. 263/2019 

Vyvěšeno dne: 27. 05. 2019 

Bude sejmuto dne: 12. 06. 2019 

Sejmuto dne:    


