
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 15. schůze Rady města Holešova, která se konala 04.06.2018 
 

169/15/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vzít na vědomí 
  
předložené územní studie: Územní studie - Lokalita Za Kozrálovem (SO 57), Územní studie 
- Lokalita za Kozrálovem (SO 48), Územní studie - Lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO 52, 
PV 334), Územní studie - Lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO 415, PV 422), zpracované 
Ing. arch. Vladimírem Dujkou. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

170/15/RM/2018 Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2017 v předloženém znění. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

171/15/RM/2018 Stanovení počtů zaměstnanců zařazených do organizační složky - 
Pomocná hospodářská správa 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pomocná hospodářská 
správa na 26, a to s účinností od 01.06.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

172/15/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, U Rusavy - kabel NN, Kužel" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 
773/1, ostatní plocha, o výměře 4.915 m2, 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, U Rusavy - kabel NN, Kužel" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

173/15/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Bartošova - úprava NN, Solařová" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 
2893/1, ostatní plocha, o výměře 3.993 m2, 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, Bartošova - úprava NN, Solařová" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

174/15/RM/2018 Zřízení věcného břemene pro společnost taneco a. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 
2626/8, ostatní plocha, o výměře 42 m2, p. č. 2651/23, orná půda, o výměře 80 m2, p. č. 
2651/24, orná půda, o výměře 152 m2, p. č. 2651/11, ostatní plocha, o výměře 158 m2, p. č. 
2651/12, orná půda, o výměře 151 m2, p. č. 2651/17, ostatní plocha, o výměře 857 m2, vše 
k.ú. Holešov, pro společnost taneco, a. s., Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Horova 
1016/1, IČO 02721341, v souvislosti s investičním záměrem za cenu obvyklou ve výši 200 
Kč/bm. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

175/15/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, obnova VN44 T2 Policie - T33 Billa" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 1842, ostatní 
plocha, o výměře 422 m2, 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, obnova VN44 T2 Policie - T33 Billa" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

176/15/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Žopy - přípojka NN, Klub aktivit" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. st. 
87, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.200 m2, k. ú. Žopy, pro společnost E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená na 
základě plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Žopy - přípojka NN, Klub 
aktivit" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

177/15/RM/2018 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0312/18 se Zlínským 
krajem, Zlín, tř. Tomáše Bati 21, IČO 70891320, zastoupeným na základě zmocnění 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, K majáku 5001, IČO 
70934860, v souvislosti se stavbou "Vodovod Količín" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



178/15/RM/2018 Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský 
kraj, pobočka Kroměříž se sídlem Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž, IČO 
01312774, a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 
70890013, pro realizaci stavby "Hlavní polní cesta C9" v k. ú. Dobrotice" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

179/15/RM/2018 Smlouva o úvěru na předfinancování dotačních akcí 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření smlouvy o bankovním úvěru ve výši 35 mil. Kč na předfinancování dotačních akcí 
města dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

180/15/RM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 3/2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

181/15/RM/2018 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. účetní závěrku za rok 2017 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2017 s výhradou 
  
dle předložených návrhů. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 
182/15/RM/2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služby externího 
pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Holešov a příspěvkové organizace" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
oslovit tyto firmy na výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služby 
externího pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Holešov a příspěvkové 
organizace": 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



183/15/RM/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pro volební období 2018-2022 počet členů Zastupitelstva města Holešova na 23. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

184/15/RM/2018 Schválení smluv o poskytnutí dotace pro JPO V Tučapy a JPO V Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy č. D/2651/2018/KH a D/2652/2018/KH o poskytnutí investiční dotace z 
Fondu Zlínského kraje ve výši 600.000 Kč na pořízení nové požární techniky - dopravního 
automobilu pro JPO V Tučapy a JPO V Dobrotice dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

185/15/RM/2018 Smlouvy o poskytnutí dotací na Festival židovské kultury 

I. Rada města Holešova schválila 
 

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

2. přijetí dotace od Zlínského kraje na pořádání "Festivalu židovské kultury Ha-Makom 
Holešov 2018" ve výši 56.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

186/15/RM/2018 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací - "Energetické úspory 
bytového domu, nám. Dr. E. Beneše čp. 55 v Holešově" 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se výběrového řízení na dodavatele stavebních prací - "Energetické 
úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše čp. 55 v Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

187/15/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Reko AS - D 1.4. - Silnoproud - 
Příprava pro osvětlení" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akci "Reko AS - D 1.4 - 
Silnoproud - Příprava pro osvětlení", a to společnost SPORT Construction, a. s., Praha, 
Jindřišská 2092/28, IČO 27752771 za nabídkovou cenu 834.095 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



188/15/RM/2018 Nařízení města Holešova o regulaci reklamy 

I. Rada města Holešova vydala 
 
nařízení města Holešova č. 1/2018, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 
přístupných místech mimo provozovnu, dle předloženého návrhu. 

  

Usnesení: PŘIJATO  

 
 

189/15/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Podpora domácího 
kompostování - Město Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele 350 ks kompostérů a 1 ks kontejneru 
na textil na veřejnou zakázku "Podpora domácího kompostování - město Holešov" jako 
nejvýhodnější společnost ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín, Štefánikova 2664, IČO 25347942, 
za nabídkovou cenu 1.472.500 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

190/15/RM/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kostelec u Holešova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Kostelec u 
Holešova za účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

191/15/RM/2018 Souhlas s převodem práv z nájemní smlouvy k bytu 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
převodu práv a povinností dle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí bytu mezi 
manželi Mgr. Radkem a Mgr. Svatavou Strakovými, Novosady 1617, Holešov, na straně 
jedné jako dosavadními nájemci bytu č. 1617/6 v domě čp. 1617, a manželi Petrem 
a Monikou Musilovými, bytem Hanácká 335, Holešov, na straně druhé, a to z titulu 
vlastníka id. podílu 3/10 na této nemovitosti. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

192/15/RM/2018 Souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2018 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



193/15/RM/2018 Směna pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví manželů 
Hlobilových městský pozemek p. č. 972/2, zahrada, o výměře 143 m2, k. ú. Dobrotice, a z 
vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 
876, zahrada, o výměře 143 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu bez dalšího 
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

194/15/RM/2018 Prodej městského pozemku p. č. 3326/11 k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městského pozemku p. č. 3326/1, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO 
28085400, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

195/15/RM/2018 Prodej pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej pozemků p. č. 2907, o výměře 284 m2, ostatní plocha a pozemku p. č. 2908, o 
výměře 500 m2, zahrada, vše k. ú. Holešov, za cenu 450 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

196/15/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře 9.547 m2, k. ú. Všetuly, za cenu 510 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

197/15/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1 k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2864/1, zahrada, o rozloze 687 m2, k. ú. Holešov 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

198/15/RM/2018 Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,        
k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k pozemku p. č. 



1217, ostatní plocha, sportoviště, o výměře cca 187,5 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého 
návrhu 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

199/15/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje garáže na p. č. 53/5, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje garáže umístěné na pozemku p. č. 53/2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

200/15/RM/2018 Zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 2/18 a p. č. 2/17, vše k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví SVJ v domě Dukelská čp. 419,420,421 a 422 v Holešově pozemek p. č. 2/18, 
ostatní plocha, o rozloze 2 m2, k. ú. Všetuly, a z vlastnictví SVJ v domě Dukelská čp. 
419,420,421 a 422 v Holešově přejde do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 2/17, 
ostatní plocha, o rozloze 487 m2, k. ú. Všetuly. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

201/15/RM/2018 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Lukáš Gajdošík 

I. Rada města Holešova nedoporučila 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 Holešov", který podal Lukáš Gajdošík. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

202/15/RM/2018 Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této výpomoci pro příspěvkové organizace: 
  
- 2. Základní škola Holešov                                                      ve výši - 1.424.672,25 Kč 
- 3. Základní škola Holešov                                                      ve výši - 1.423.967,35 Kč  
- Středisko volného času, příspěvková organizace               ve výši - 1.264.478,50 Kč 
  
na předfinancování projektů z IROP "Podpora kvality a dostupnosti vzdělávání a 
celoživotního učení" v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 
 
 
203/15/RM/2018 Plán rozvoje sportu ve městě Holešově 



I. Rada města Holešova schválila 
 
 "Plán rozvoje sportu ve městě Holešově" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

204/15/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
9/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu, znění veřejnoprávní smlouvy k této dotací dle 
předloženého návrhu 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 transfer vynakládá. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 06.06.2018 

 

 

 

              

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

 

 

 

Ev. č.: 219/2018 

Vyvěšeno dne: 11. 06. 2018 

Bude sejmuto dne: 27. 06. 2018 

Sejmuto dne: 


