
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 29.01.2018 
 

6/2/RM/2018 Souhrn usnesení komisí rady města za období 12/2017 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 12/2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

7/2/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dopravní terminál Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Dopravní terminál Holešov" jako nejvýhodnější společnost STRABAG, a. s., 
mmccité+, a. s., construction cité+, a. s., vedoucí společník: STRABAG, a. s., správce 
společnosti, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 46577238, za nabídkovou cenu: 27.849.215,40 
Kč bez DPH. 

2. vyloučení uchazeče IMOS Brno, a. s., 627 00 Brno  - Černovice, Olomoucká 704/174, 
IČ 25322257, ze zadávacího řízení  "Dopravní terminál Holešov"  z důvodu neobjasnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

8/2/RM/2018 Pronájem restaurace, klubu a kavárny v objektu zámku 

I. Rada města Holešova projednala 
  
podmínky výběrového řízení na pronájem nebytových prostor restaurace, klubu a kavárny 
v objektu holešovského zámku. 
 
II. Rada města Holešova rozhodla 
  
že uvedené prostory budou pronajaty. 
 
III. Rada města Holešova stanovila 
  
termín vyhlášení výběrového řízení za nejvyšší nabídku. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

9/2/RM/2018 Zrušení prokury společnosti TH Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
rozhodnutí jednatele společnosti ze dne 22.01.2018 o odvolání Věry Michálkové z funkce 
prokuristy a o zrušení prokury v této společnosti k 01.03.2018. 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

10/2/RM/2018 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního střediska v Holešově"  
 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
projednání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního střediska v Holešově". 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

11/2/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků, k. ú. Jankovice u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městských pozemků parc. č. 2424, ostatní plocha, o výměře 
156 m2, a parc. č. 2433, orná půda, o výměře 2.669 m2, k. ú. Jankovice u Holešova, dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 01.02.2018 

 

    

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