
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.11.2018 
 

350/25/RM/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Přílepy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků" s obcí Přílepy, na jejímž 
základě budou orgány města Holešova namísto orgánů obce v souladu s ustanovením § 105 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním 
obvodu obcí veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce 
platnými a účinnými právními předpisy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

351/25/RM/2018 Uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s obcí Přílepy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Přílepy, kterým 
se mění doba platnosti této smlouvy na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

352/25/RM/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "HOLEŠOV, REVITALIZACE 
NÁMĚSTÍ SV. ANNY, Masné krámy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HMS-REAL s. r. o., IČO 25348523, 
Generála Svobody 41, 767 01 Kroměříž, na realizaci stavebních prací investiční akce 
"HOLEŠOV, REVITALIZACE NÁMĚSTÍ SV. ANNY, Masné krámy" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

353/25/RM/2018 Uzavření smlouva příkazní o správě a provozování mobilního pódia 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření smlouvy příkazní o správě a provozování mobilního pódia. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

354/25/RM/2018 Služba "Senior taxi" v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podmínky provozování služby "Senior taxi" v Holešově. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

355/25/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Zateplení mateřské školy 
Sluníčko v Holešově" 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Zateplení mateřské školy Sluníčko v 
Holešově". 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

356/25/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dětské dopravní hřiště v 
Holešově - 1. etapa" 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Dětské dopravní hřiště v Holešově - 1. etapa". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

357/25/RM/2018 Provozní řád veřejného WC 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provozní řád veřejného WC v I. NP nemovitosti čp. 11 na nám. Dr. E. Beneše, Holešov 
(stavba je součástí pozemku p. č. 45/1, k. ú. Holešov), dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

358/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
termíny konání schůzí rady města do konce roku 2018 a v I. pololetí 2019 od 14 hod. takto: 
03.12. a 13.12.2018, 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 4.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 
13.05., 27.05., 10.06., 24.06. a 08.07.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

359/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost společnosti Industry Servis ZK, a. s., Holešov, Holešovská 1691, o udělení souhlasu 
s použitím znaku města v souvislosti s realizací nových webových stránek Strategické 
průmyslové zóny Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

360/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova stanovila 
 
 kompetence členů rady města. 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

361/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
projednání smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem mobilního kluziště.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

362/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním nově založené společnosti SzabóMEDICA, s. r. o., v prostorách budovy 
příspěvkové organizace Centrum pro seniory, p. o., Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

363/25/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
 
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění pro volební 
období 2018 - 2022: 
 
- komisi výstavby v maximálním počtu 9 členů  
- komisi životního prostředí a dopravy v maximálním počtu 9 členů  
- komisi pro neziskový sektor v maximálním počtu 9 členů  
- komisi památkové péče a letopisectví v maximálním počtu 9 členů  
- komisi školská a drogové problematiky v maximálním počtu 9 členů  
- komisi sociálně-právní ochrany dětí v počtu 5 členů 
- komisi pro občanské záležitosti v maximálním počtu 11 členů 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 13.11.2018 

          
 
 
 
   
         Mgr. Rudolf Seifert v. r.             Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
               starosta města                  ověřovatelka 
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