
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 20.01.2020 
 

1/1/RM/2020 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic v roce 2019 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

2/1/RM/2020 Zřízení věcného břemene 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 394/1, 497 a 498/4, vše 
k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, p. Křižka, Kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

3/1/RM/2020 Odpis nedobytných pohledávek - Městské kulturní středisko Holešov, p. o., - přerušená zpráva ze 
dne 21.10.2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov žádost o odpis nedobytných pohledávek 
v hodnotě 150.153 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

4/1/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 11 a 12/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 11 a 12/2019. 
 
II. Rada města Holešova odvolala 
  
Janu Lochmanovou z Komise památkové péče a letopisectví a jmenovala členem této komise RNDr. 
Miroslava Dědiče s platností od 01.01.2020. 
 
III. Rada města Holešova uložila 
  
Odboru ISÚ seznámení se studií Ing. arch. Bidla o vnitřním uspořádání a zařízení budovy Městské knihovny 
Holešov a prověření možnosti její stavební rekonstrukce. 
 
IV. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova 
  
revokovat usnesení č. 3/1/ZM/2020 ze svého zasedání dne 13.01.2020 a 
  
V. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vyjádřit souhlas 
  
s podáním žádosti Římskokatolické farnosti Holešov o prohlášení sv. Jana Sarkandra patronem farnosti 
a města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



 

5/1/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1849/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1849/1, ostatní plocha, o výměře jednoho 
parkovacího místa (cca 13 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

6/1/RM/2020 Výpůjčka stadionu Míru - TJ Sokol Rymice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce městského atletického stadionu Míru, pozemku p. č. 460/2, k. ú. Holešov, a 
zázemí šaten (stojících na pozemku p. č. 461/9, k. ú. Holešov) - TJ Sokol Rymice, za účelem odehrání 
domácích fotbalových zápasů jarní sezóny 2020, kategorie muži a mladší žáci, za úhradu příspěvku na 
energie ve výši 500 Kč za každý zápas. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

7/1/RM/2020 Pronájem části městského pozemku p. č. 2661/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 2661/1, ostatní plocha, o výměře čtyř parkovacích míst (cca 52 
m2), k. ú. Holešov, Jiřímu Daňkovi za účelem parkování na dobu neurčitou za nájemné 20.000 Kč/rok + 
DPH. 
 
V případě podnájmu je nutný souhlas města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

8/1/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady se spolkem Država Morava a Slezsko, z. s., IČO 
06247890, k uspořádání akce "Oslava slovanského svátku" konané dne 29.02.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

9/1/RM/2020 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatele Antonína Barfuse na ul. Novosady 
v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

10/1/RM/2020 Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu ceníku zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s platností od 01.01.2020 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

11/1/RM/2020 Pronájem poštovních schránek v lokalitě za zámeckou oborou 

I. Rada města Holešova schválila 



  
pronajímání poštovních schránek za minimální výši 300 Kč/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

12/1/RM/2020 Stanovení počtu zaměstnanců 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 9 s účinností od 
20.01.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

13/1/RM/2020 Žádost o projednání připojení se ke kampani - vyvěšení tibetské vlajky 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, ze dne 15.01.2020. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
  

14/1/RM/2020 Uzavření rámcové dohody malého rozsahu se společností Technické služby Holešov, s. r. 
o. (péče o zeleň) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření rámcové dohody malého rozsahu na dobu určitou se společností Technické služby Holešov, 
s. r. o., IČO 25583140, se sídlem Květná 1555, Holešov, na péči o zeleň dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

 

V Holešově 22.01.2020 

 

 

       

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

 

 

Ev. č. 33/2020 

Vyvěšeno dne: 27.01.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 12.02.2020 


