
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 16. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.06.2020 

 

276/16/RM/2020 Zřízení služebností na pozemku p. č. 3706/1, k. ú. Holešov "Holešov - 
Revitalizace místních komunikací" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti na části  pozemku p. č. 3706/1 , v k. ú. Holešov, 
pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, v souvislosti se stavbou "Holešov - Revitalizace místních 
komunikací, 4. etapa - ul. Samostatnost" a "Holešov - Revitalizace místních komunikací, 1. 
etapa - ul. Grohova" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

277/16/RM/2020 Smlouva o poskytnutí dotace na Festival židovské kultury 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přijetí dotace od Zlínského kraje na pořádání "Festivalu židovské kultury Ha-Makom 
Holešov 2020" ve výši 61.900 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

278/16/RM/2020 Vypovězení smlouvy na servis a údržbu městského kamerového 
dohlížecího systému (MKDS) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vypovězení smlouvy na servis a údržbu městského kamerového dohlížecího systému 
(MKDS) uzavřené dne 02.12.2016 se společností TC service, s. r. o., IČO 25533673, se 
sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

279/16/RM/2020 1. úprava rozpočtu - Mateřská škola Grohova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, rozpočtové opatření  
č. 1 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 



280/16/RM/2020 1. úprava rozpočtu - 1. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 
příspěvkové organizaci 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, rozpočtové 
opatření č. 1 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

281/16/RM/2020 Stanovisko města k žádosti Odborného učiliště a základní školy Holešov 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní 
škola speciální z 12 na 18 žáků, snížením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 
vzdělání 79-01-C/01 Základní škola z 82 na 62 žáků a snížením nejvyššího povoleného 
počtu žáků základní školy z 82 na 62 žáků u příspěvkové organizace Odborné učiliště a 
základní škola Holešov od 01.09.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

282/16/RM/2020 Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského 
kraje 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
usnesení č. 144/9/RM/2020 ze dne 14.04.2020 týkající se poskytnutí finančního daru ve 
výši 120 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje  pro novou požární stanici 
v Holešově. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí věcného daru v hodnotě 120 tis. Kč (zahradní traktor) Hasičskému 
záchrannému sboru Zlínského kraje pro novou požární stanici v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

283/16/RM/2020 Smlouva o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dílo se společností VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r. o., Pivovarská 
542, Jarošov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

284/16/RM/2020 Termíny jednání Rady města Holešova na II. pol. 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
termíny schůze rady města ve II. pol. 2020 od 14 hod. takto: 07.07., 03.08., 31.08., 21.09., 
05.10., 19.10., 02.11., 18.11., 30.11., 14.12., 29.12.2020 a 11.01.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 



285/16/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2020 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

286/16/RM/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 215/2012 o nakládání s komunálním 
odpadem - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD ze dne 21.12.2012 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 215/2012 o nakládání s komunálním odpadem - 
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 
25583140, Květná 1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

287/16/RM/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2014 o nakládání s komunálním odpadem - 
VYUŽITELNÝ ODPAD ze dne 27.01.2014 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2014 o nakládání s komunálním odpadem - 
VYUŽITELNÝ ODPAD se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, 
Květná 1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

288/16/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, 
k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. opravu výměry zveřejněného záměru prodeje městského pozemku p. č. 93, zahrada, 
k. ú. Holešov, ze 121 m2 na novou výměru cca 95 m2. 

2. zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 
24 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

289/16/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu prodejních stánků - masné krámy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 29, jehož součástí je budova bez čp. (stánek 
č. 1 o velikosti 15,1 m2), pozemku p. č. 30, jehož součástí je budova bez čp. (stánek č. 2 o 
velikosti 14 m2), pozemku p. č. 31, jehož součástí je budova bez čp. (stánek č. 3 o velikosti 
13,42 m2), pozemku p. č. 32, jehož součástí je budova bez čp. (stánek č. 4 - zázemí - o 
výměře 4,96 m2 + 1,63 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 



290/16/RM/2020 Pronájem části městského pozemku p. č.1451/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 1451/1, ostatní plocha, o výměře jednoho 
parkovacího místa (cca 13 m2), k. ú. Holešov, společnosti ROSA market, s. r. o., IČO 
25506641, za účelem parkování pro potřeby zásobování na dobu neurčitou za nájemné 
5.000 Kč/rok + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

291/16/RM/2020 Výpůjčka části městského pozemku p. č. 427/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části městského pozemku p. č. 427/1, ostatní plocha, o výměře cca 9.000 m2,   
k. ú. Holešov, na období od 01.07.2020 do 30.09.2020 za účelem provozování tábořiště. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

292/16/RM/2020 Výpůjčka části městského pozemku p. č. 405, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části městského pozemku p. č. 405, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. 
Holešov, na dobu neurčitou za účelem zřízení předzahrádky. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

293/16/RM/2020 Bezúplatný převod nemovitostí 1608/7, Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1608/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 1608/7,  k. ú. 
Holešov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Holešova. 

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s 
omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/3049/2020-BKMM v předloženém znění. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

294/16/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - K. a R. Dunčovi - 
přerušený materiál ze schůze RM 08.06.2020 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) 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 podali  Kateřina Dunčová a 
Radim Dunča, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů 
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Předmětem návrhu je změna 
využití pozemků p. č. 3294/5, 3294/7, 3294/8 a 3294/9, vše v k. ú. Holešov, na plochu 
smíšenou obytnou (SO). Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

295/16/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. Navrátilovi - 
přerušená zpráva ze schůze RM 08.06.2020 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) 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 podali Radoslav a Milada 
Navrátilovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

296/16/RM/2020 Komplexní pozemkové úpravy Količín 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Količín dle předloženého 
návrhu vypracovaného společností GEOCENTRUM, spol. s. r. o.  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

297/16/RM/2020 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek - VO Holešov - ul. Tovární a chodník 
k autob. nádraží 

I. Rada města Holešova schválila 
 
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek menšího rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci "VO Holešov - ul. Tovární a 
chodník k autobusovému nádraží", a to společnost SATTURN Holešov, spol. s r. o., IČO 
46900250, s nabídkovou cenou 2.347.763,42 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

298/16/RM/2020 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí 
(mimořádné finanční dotace) 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
poskytnout dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím dle předložených a upravených návrhů. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2020 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-644/2020/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



299/16/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Tomčíková 
(žádost 2) - Z.1 

I. Rada města Holešova doporučila 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) 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 podala  Mgr. Soňa 
Tomčíková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního plánu bude 
prověřen požadavek na vymezení pozemku p č. 132, k. ú. Dobrotice, na plochu 
zemědělskou specifickou (Z.1). Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

300/16/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - L.J. Ambrožová, L. 
Harárová (žádost 2) - Z.1 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) 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 podala  Jarmila Ambrožová a 
Ludmila Harárová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelky budou podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Změnou územního 
plánu bude prověřen požadavek na vymezení pozemku p č. 133 k. ú. Dobrotice na plochu 
zemědělskou specifickou (Z.1), Návrh na pořízení změny bude zahrnut do  Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

301/16/RM/2020 Petice č. 3/2020 - Proti změně ÚP a staveb. záměru - Za Kozrálovem p. 
č. 924/1 

I. Rada města Holešova projednala 
  
přijatou petici evid. č. 3/2020 proti změně Územního plánu a stavebnímu záměru výstavby 
pro chov skotu a drůbeže v lokalitě Za Kozrálovem na pozemku p. č 924/1 ze dne 
19.06.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 24.06.2020 

 

                                           Mgr. Rudolf Seifert  v. r.                     Milan Roubalík v. r. 

                                                 starosta města                            ověřovatel 
 

Ev.č.261/2020 

Vyvěšeno dne: 02.07.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 20.07.2020 


