
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 9. schůze Rady města Holešova, která se konala 29.04.2019 
 

211/9/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Holešov, Sokolovna, úprava NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 1329/3, 
1642/3, 1642/1, 1642/8, 1642/7, 1641/3, 1641/5, 1642/10, 1642/9, 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, Sokolovna, úprava NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

212/9/RM/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3381/2018/STR 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3381/2018/STR se Zlínským 
krajem, IČO 70891320, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, na realizaci projektu "Dětské dopravní 
hřiště v Holešově" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

213/9/RM/2019 Úpravu stávajících nájemních smluv/ smluv o výpůjčce - Pivovarská 1419 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
úpravu stávajících nájemních smluv a smluv o výpůjčce na pronájem/výpůjčku místností 
v budově Pivovarská 1419, Holešov, uzavřených s 
- p. o. Středisko volného času, 
- z. s. Atletika Holešov, 
- Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kroměříž, 
- z. s. Tělovýchovná jednota Holešov, 
- z. s. Junák - český skaut, středisko Holešov, 
a Vítězslavem Rušikvasem, 
  
a to z důvodu hrazení nákladů za úklid společných prostor městem Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

214/9/RM/2019 Jmenování ředitelky 2. Základní školy Holešov 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
s účinností od 01.08.2019 na pracovní místo ředitelky 2. Základní školy Holešov                
Mgr. Helenu Moravčíkovou, bytem Kroměříž. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



215/9/RM/2019 Stanovení platu řediteli p. o. Městské kulturní středisko Holešov 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
usnesení č. 124/6/RM/2019 ze dne 18.03.2019 týkající se jmenování ředitele příspěvkové 
organizace Městské kulturní středisko Holešov. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

216/9/RM/2019 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 2019" ve výši 58.100 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

217/9/RM/2019 Vyhodnocení nabídek - "Výměna VO ve vybraných částech města Holešova" 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
výběrové řízení týkající se uzavření smlouvy o dílo na výměnu svítidel veřejného osvětlení 
v ulicích Palackého - Všetuly, Partyzánská, Pivovarská, Bezručova a část Tyršovy. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

218/9/RM/2019 Změna rozpočtu příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2019 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 
- Mateřská škola, Holešov, Havlíčkova 1409 
- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

219/9/RM/2019 Smlouvy týkající se oficiálních webových stránek města Holešova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
smlouvu o poskytování služeb týkajících se správy internetových stránek na doméně 
holesov.cz s RAAB Computer, s. r. o., IČO 05558069, která nahrazuje analogickou 



smlouvu schválenou Radou města Holešova 28.11.2016, dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

220/9/RM/2019 Plán údržby - náhon 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
„Plán údržby – náhon“, vypracovaný 12/2018, Ing. Janem Hladišem, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

221/9/RM/2019 Přerušená zpráva ze dne 15.04.2019 - Zveřejnění záměru pronájmu části 
městského pozemku p. č. 673/2, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 673/2, ostatní plocha, o 
výměře cca 22 m2, k. ú. Všetuly, za účelem parkování, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

222/9/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- STRG Holešovský region, z. s., k uspořádání akce "Dětský překážkový běh", konané 
dne 26.05.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

223/9/RM/2019 Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 15.07.2014 uzavřené se společností  
Technické služby Holešov, s. r. o., na pacht lesních pozemků, a to s platností ke dni 
30.04.2019. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

224/9/RM/2019 Generel dopravy - příprava zadání 

I. Rada města Holešova schválila 
  
připravit zadání na vypracování "Generelu dopravy města Holešova". 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



225/9/RM/2019 Výpůjčka pozemků p. č. 1802/2 a p. č. 1806/5, k. ú. Holešov - Americký park 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku pozemků p. č. 1802/2 a p. č. 1806/5, k. ú. Holešov, Tělovýchovné jednotě 
Holešov – oddíl házené, z. s., zastoupené Mgr. Liborem Krejčím, k uspořádání 100. výročí 
házenkářských her všech celků oddílu, bývalých hráčů a extraligových celků Zubří a Brna, 
konané dne 01.06.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

226/9/RM/2019 Nájem a pacht pozemků 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
přijaté usnesení č. 87/05/2019 ze dne 04.03.2019 - pacht pozemků pro účely zemědělského 
využití (zahrádky a pole). 
 
II. Rada města Holešova pověřila 
  
Útvar správy majetku a zeleně města zveřejňováním záměrů nájmu a pachtu pozemků pro 
účely zemědělského využití na úřední desce.   
 
III. Rada města Holešova schválila 
 

1. Haně Koláčkové žádost o pacht městského pozemku p. č. 3309/6, zahrada, o výměře 
422 m2, k. ú. Holešov, k zahrádkářskému využití. 

2. Pavlu Kubicovi žádost o pacht městského pozemku p. č. 2656/4, trvalý travní porost, o 
výměře 568 m2, k. ú. Holešov, k zahrádkářskému využití. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

227/9/RM/2019 Pronájem reklamní plochy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem reklamní plochy na plotě zámecké zahrady, o velikosti cca 200x100 cm, za 
nájemné 1.500 Kč/m2/rok, a to po dobu volební kampaně od 01.05.2019 do 27.05.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

228/9/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 4/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 06.05.2019 

                   Mgr. Rudolf Seifert v. r.                                                  Oldřich Rektořík v. r.   

                        starosta města                    ověřovatel 
 
Ev.č. 246/2019 
Vyvěšeno dne: 09. 05. 2019 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 27. 05. 2019 



 


