
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 5. schůze Rady města Holešova, která se konala 26.02.2018 
 

44/5/RM/2018 Udělení "Pamětních listů v deskách" vybraným pracovníkům u příležitosti Dne 
učitelů 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
o udělení "Pamětních listů v deskách" pracovníkům holešovských škol a školských 
zařízení: Mgr. Jarmile Růžičkové, Mgr. Janě Dohnalové, Mgr. Blance Nevařilové, Libuši 
Kolomazníkové, Mgr. Andree Krejčí, Mgr. Terezii Indrákové, Martině Kotasové, Dagmar 
Sadilové, Jarmile Ehrlichové, Bc. Aleně Kotoučkové, Janě Hyánkové, Ing. Bc. Barboře 
Winklerové, Marii Javoříkové a Mgr. Lucii Bakalové u příležitosti Dne učitelů 2018.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

45/5/RM/2018 Návrh na udělení titulu "Čestný občan města Holešova" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
titul "Čestný občan města Holešova" in memoriam P. Františku Alexovi, duchovnímu 
správci v Holešově, za dlouholetý aktivní přínos pro rozvoj společenského a kulturního dění 
ve městě Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

46/5/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Nad Sadovou - lokalita 5 RD" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 1933/6, 
ostatní plocha, o výměře 4.946 m2, k. ú. Holešov, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v 
souvislosti se stavbou "Holešov, Nad Sadovou - lokalita 5 RD" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

47/5/RM/2018 Zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 207, 
ul. Střelnice, v obci Holešov, číslo stavby: 9900081977" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 497, 
ostatní plocha, o výměře 2.040 m2, a p. č. 498/4, ostatní plocha, o výměře 1.041 m2, vše 
k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 
27295567, zastoupená společností GridServices, s. r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům 
č. pop. 207, ul. Střelnice, v obci Holešov, číslo stavby: 9900081977" dle předloženého 
návrhu. 



Usnesení: PŘIJATO  

 

48/5/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Údržba veřejné zeleně v zámecké 
zahradě a oboře na území města Holešova v roce 2018" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele akce "Údržba veřejné zeleně v 
zámecké zahradě a oboře v roce 2018", a to společnost Technické služby Holešov,          
s. r. o., s nabídkovou cenou 567.200 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

49/5/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - Atletice Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku Atletika Holešov, z. s., na rekonstrukci 
Stadionu Míru ve výši 4.185.797,10 Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle předloženého návrhu. 

  
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

50/5/RM/2018 Revokace usnesení 16/4/RM/2018/ ze dne 13.02.2018 - Dodatek k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Atletika Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revokaci usnesení číslo 16/4/RM/2018/ ze dne 13.02.2018, které se týká dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro spolek Atletika Holešov, 
z. s.  
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města se spolkem Atletika 
Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

51/5/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 

I.Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na rekonstrukci 
budovy Sokolovny ve výši 2.317.000 Kč. 

2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle předloženého 
návrhu.  

3. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého a upraveného 
návrhu.  
 

Usnesení: PŘIJATO  
 



52/5/RM/2018 Převod prostředků z pozůstalosti J. Homolové do rozpočtu organizace 
Centrum pro seniory, p. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
změnu rozpočtu č. 1/2018 doplněnou o zvýšení neinvestičního transferu příspěvkové 
organizaci Centrum pro seniory, p. o., Holešov o 13 tis. Kč. 
II. Rada města Holešova schválila 
  
převod částky 12.925 Kč z pozůstalosti Jindřišky Homolové do rozpočtu organizace 
Centrum pro seniory, p. o., Holešov, na doplnění polohovacích pomůcek pro koncept 
bazální stimulace. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

53/5/RM/2018 Výpůjčka pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku městských pozemků -  p. č. 460/2, ostatní plocha, p. č. 461/1, vše k. ú. Holešov, 
Atletice Holešov, z. s., IČO 02057042. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

 

V Holešově 28.02.2018 

 

 

       

          Mgr. Rudolf Seifert v. r.                        Mgr. Milan Fritz v. r. 
                starosta města                        ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 77/2018 
Vyvěšeno dne: 07.03.2018 
Bude sejmuto dne: 23.03.2018 
Sejmuto dne: 


