
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.03.2021 

 

77/6/RM/2021 Prominutí úhrady za umístění věci 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prominutí úhrady za nájem prostor pro umístění nápojových automatů společnosti 
Novomatic, spol. s r. o., Zlín-Lípa. na rok 2021.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

78/6/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 3/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

79/6/RM/2021 Dotazník a provedení průzkumu k zjištění vnímání pocitu bezpečí občany 
města a k potřebám občanů v oblasti prevence kriminality v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dotazník v plném znění k provedení průzkumu pro účely zpracování podkladů 
nového "PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA HOLEŠOVA" na období 
2022- 2025 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
80/6/RM/2021 Dodatek č. 1 k VPS s TH o dotaci na pokrytí ztráty vzniklé při provozování 
bazénu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování krytého 
bazénu dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

81/6/RM/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 2016-
2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města 
 

1. projednat a schválit v souladu s § 6 odst.  5 písm. e) a § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 



(stavební zákon), v platném znění Zprávu o uplatňování Územního Holešov 
v uplynulém období 2016-2020 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 
územního plánu v předloženém znění. 

2. stanovit, že: 
 - vymezené části  Územního plánu Holešov budou pořízeny s prvky regulačního 
plánu a 
- změna č. 1 Územního plánu Holešov bude pořízena zkráceným postupem v souladu 
s § 55a stavebního zákona.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

82/6/RM/2021 Výpůjčka části městského pozemku p. č. 45/3, k. ú. Holešov, nám. Sv. Anny 
pro zřízení třech parkovacích míst 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku 45/3, k. ú. Holešov, o celkové 
výměře 35 m2, společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČ 25309161, na 
dobu neurčitou, a to ve dnech pondělí-pátek v době 6-16 h za účelem vybudování třech 
vyhrazených parkovacích míst, z toho dvě místa pro osobní automobily a jedno místo pro 
zásobování, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

83/6/RM/2021 Výzva k podání nabídky - "HOLEŠOV - REVITALIZACE MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ 1. ETAPA - UL. GROHOVA" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Holešov - Revitalizace 
místních komunikací 1. etapa - ul. Grohova" dle předložených zadávacích podmínek. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Simona 
Stuchlíková, Mgr. Miroslava Pilařová a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Nikola Hradilová a 
Ing.  Martin Koplík.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

84/6/RM/2021 Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace - "Technická 
infrastruktura pro výstavbu komunikace v lokalitě Třešňové sady" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Technická 
infrastruktura - komunikace v lokalitě Třešňové sady" dle předložených zadávacích 
podmínek. 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého 
návrhu. 

II. Rada města Holešova jmenovala 



  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Dušan Leško, 
Ing.   Simona Stuchlíková a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Nikola Hradilová a 
Ing.  Martin Koplík.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

85/6/RM/2021 Výzva k podání nabídky - "Kiosková trafostanice 22 kV, 400 kVA, připojení 
městského bazénu a MěÚ na ul. Tovární" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Kiosková 
trafostanice 22 kV, 400 kVA, připojení městského bazénu a MěÚ na ul. 
Tovární" dle předložených zadávacích podmínek. 

 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého 
návrhu.  

II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Aleš Trněný, 
Ing.  Simona Stuchlíková a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
  
Náhradníci: Ing. Dušan Leško, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Nikola Hradilová a 
Ing.  Martin Koplík.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

86/6/RM/2021 Výzva k podání nabídky - "Stavební úpravy chodníků v ulici Palackého, 
Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci "Stavební úpravy 
chodníků v ulici Palackého, Holešov" dle předložených zadávacích podmínek. 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého 
návrhu.  

II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Aleš Trněný, 
Ing.  Simona Stuchlíková a Ludmila Hřeben Štaudnerová. 
  
Náhradníci: Ing. Dušan Leško, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Nikola Hradilová a 
Ing.  Martin Koplík.  
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

87/6/RM/2021 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště, 
SO 02 ODLUČOVAČ ROPNÝCH PRODUKTŮ 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a na základě 
podaných nabídek dodavatele na akci "Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště, SO 02 
ODLUČOVAČ ROPNÝCH PRODUKTŮ", a to společnost TOPIČ, s. r. o., Palackého 528, 
Holešov, s nabídkovou cenou 1.920.154,44 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

88/6/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
odvolání plné moci udělené advokátovi Mgr. Janu Tejkalovi v roce 2016 k zastupování 
města ve věci žaloby podané proti rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty 15 tis. Kč za správní 
delikt na úseku zadávání veřejných zakázek (revitalizace ulic).  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

89/6/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova jmenovat 
  
Eduarda Sedláře, bytem Holešov, novým členem Kontrolního výboru v souvislosti s 
úmrtím člena tohoto výboru Ladislava Zavadila. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 25.03.2021 

 

 

                   

                         Mgr. Rudolf Seifert v. r.                       Bc. Jakub Šneidr v. r. 
                         starosta města                          ověřovatel 
 

 

Ev. č. 102/2021 

Vyvěšeno dne: 30.03.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 15.04.2021 


