
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.09.2019 
 

423/21/RM/2019 Kupní smlouva se společností Technické služby Holešov, s. r. o., na koupi 
automobilu Yeti 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy na dodávku automobil Yeti ve výši 320.000 Kč včetně DPH dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

424/21/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Kotelna Novosady Holešov - fasáda 
a střešní plášť fatrafol" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na investiční akci "Kotelna Novosady 
Holešov - fasáda a střešní plášť fatrafol", a to společnost JMS Stavební, s. r. o., Zlín, 
Potoky 1767, IČO 26236915, s nabídkovou cenou 1.499.997 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

425/21/RM/2019 Ocenění zástupců spolků Orel jednota Holešov, Junák - český skaut, 
středisko Holešov, z. s., Vlastivědný kroužek Holešov, z. s., a CASTELLUM HOLEŠOV - 
společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku, spolek 
 

I. Rada města Holešova schválila 
  
mimořádné ocenění zástupců spolků Orel jednota Holešov, Junák - český skaut, středisko 
Holešov, z. s., Vlastivědný kroužek Holešov, z. s., CASTELLUM HOLEŠOV - společnost 
pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku a holešovský pěvecký sbor Moravské 
děti u příležitosti jejich výročí založení dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

426/21/RM/2019 Vydání nepatrného majetku po zemřelé Zdence Daňkové 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezúplatné nabytí majetku po zůstavitelce Zdence Daňkové, nar. 13.06.1958, zemř. 
18.03.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



427/21/RM/2019 Plánované žádosti o dotace 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 
podávání žádostí o dotace na tyto projekty: 
 

 Vodovod Količín (Národní program Životní prostředí, MZe, případně další) 
 Náhon (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (MZe, 

OPŽP, případně další) 
 Protierozní opatření, mokřady, poldry, rybníky, tůně, výsadby v krajině, polní 

cesty (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - (MZe, OPŽP, 
případně další) 

 Územní studie sídlení zeleně města Holešova (přesné názvy budou doplněny dle 
potřeb konkrétního programu) - MZe, OPŽP, případně další 

 Humanizace CpS v Holešově - zateplení - (Výzva OPŽP, případně jiné) 
 Kluziště (přesné názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) - 

(Výzva MŠMT, případně jiné) - dle podmínek bude vybrán nejvhodnější investor: 
Město Holešov x Orel jednota Holešov, případně další 

 Podzemní kontejnery (Výzva OPŽP, případně jiné) 
 Obnova místních komunikací a jejich součástí, parkovacích ploch, veřejná 

prostranství, zeleň, mobiliář (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 
programu) - (Výzva MMR, případně jíné) 

 Rekonstrukce bazénu (MŠMT, IROP, OPŽP, případně jiné) 
 Generel dopravy, výstavba cyklostezek (názvy budou doplněny dle potřeb 

konkrétního programu) 
 Rekonstrukce a výstavba sportovišť a jejich zázemí (názvy budou doplněny dle 

potřeb konkrétního programu) - (MŠMT - výzva V6 SPORT, případně jiné) 
 Výstavba sociálního bydlení (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 

programu) 
 Zateplení budov (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního programu) 
 Obnova a opravy památek (názvy budou doplněny dle potřeb konkrétního 

programu) 

Usnesení: PŘIJATO  

 

428/21/RM/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 
a MPZ pro Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

429/21/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 08/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 08/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



430/21/RM/2019 Přerušená zpráva z RM 10.09.2019 - Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření nájemní smlouvy na užívání částí zámecké zahrady s: 
  
- Petrem Turečkem, k uspořádání akce "GULÁŠFEST 2020", konané dne 23.05.2020, za 
nájemné 30.000 Kč včetně DPH a kauce 10.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

431/21/RM/2019 Přerušená zpráva z RM 10.09.2019 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
p. č. 1938/6, p. č. 1946/1, p. č. 1946/128, k. ú. Holešov 
 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
zprávu týkající se zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 1938/6, orná půda, 
o výměře 614 m2 a částí městských pozemků p. č. 1946/1, orná půda, o výměře cca 47 m2, 
p. č. 1946/128, orná půda, o výměře cca 60 m2, vše k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

432/21/RM/2019 Uzavření dodatku se spolkem Skřítek, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy hájenky Zámecká čp. 188 a pozemků 
p. č. 446, 449/1 a 449/2, k. ú. Holešov, se zapsaným spolkem Skřítek, z. s., IČO 22722025. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

433/21/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 950/79, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 950/79, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
193 m2, k. ú. Holešov, (na pozemku stojí budova jiného vlastníka čp. 1607, občanská 
vybavenost, LV 5246), dle předloženého záměru.  
    
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

434/21/RM/2019 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 2717/1, ostatní plocha, o výměře cca 1.090 m2 včetně 
všech jeho součástí - parkoviště, přístřešku, zídky, oplocení, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví 
MGM, a. s., do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 1.348.550 Kč bez DPH.    
  
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



435/21/RM/2019 Výběrové řízení - "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
provedení zadávacího řízení na "Úklid a údržba veřejných prostranství města Holešova". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

436/21/RM/2019 Vyhodnocení poptávky na osobní automobily 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. pořízení automobilu Škoda Fabia leasingem pro Odbor SVZ a automobilu Škoda Scala 
pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., Květná 1555,  

2. jako nejvýhodnější cenovou nabídku společnosti DOBE-CAR Holešov s cenou Fabie 
238.791 Kč a s cenou SCALY 342.900 Kč. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

437/21/RM/2019 Oprava komunikace Žopy 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí návrh opravy komunikace Žopy. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

438/21/RM/2019 Oprava komunikace ulice Větřák v Holešově 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí návrh opravy komunikace ulice Větřák v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

439/21/RM/2019 Vydání souhlasu s účastí v projektu - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
účast v projektu "Podpora vybavení dílen v základních školách", vyhlášeném Zlínským 
krajem, se spoluúčastí 30 %, která bude hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 
2. Základní škola Holešov s tím, že tato organizace bude o výsledku žádosti neprodleně 
informovat zřizovatele. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

440/21/RM/2019 Finanční ocenění v souvislosti se zvláštní cenou starosty města Holešova 
v rámci soutěže Zlatý oříšek Zlínského kraje 2019 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
udělení finanční odměny ve výši 10.000 Kč vítězi zvláštní ceny starosty města Holešova v 
soutěži "Zlatý oříšek Zlínského kraje 2019". 



Usnesení: PŘIJATO  

 

441/21/RM/2019 Uzavření dohody se společností Fuertes Development, s. r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody se společností FUERTES Development, s. r. o., IČO 26893223, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 24.09.2019 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 408/2019 

Vyvěšeno dne: 27.09.2019 

Bude sejmuto dne: 15.10.2019 

Sejmuto dne: 

 


