
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 31.08.2020 
 

350/20/RM/2020 Dohoda o ukončení nájmu AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ 
I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 18.11.2015 uzavřené s 
družstvem AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, IČO 25595024, se sídlem Roštění 233, 768 
43 Kostelec u Holešova, na nájem budovy na čp. 68 na pozemku st. p. č. 121, k. ú. 
Tučapy, ke dni 31.08.2020 dle přiloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ivoně Daďové 

1.1. předložit dohodu k podpisu a zajistit faktické převzetí prostor. 

Termín: 18.09.2020 

  
 

351/20/RM/2020 Dodatek ke smlouvě o nájmu K.O.S.A., z. s. 
I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne 15.08.2014 mezi městem 
Holešov a společností Klub občanských a studentských aktivit - K.O.S.A.,                         
z. s., IČO 28558294, Bartošova 757, 76901 Holešov, ve znění dodatků č. 1 - 2 dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ivoně Daďové 

1.1. předložit dodatek smlouvy k podpisu. 

Termín: 18.09.2020 

  
 

352/20/RM/2020 Pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pravidla pro činnost a hospodaření osadních výborů dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 
III. Rada města Holešova pověřila 
  
vedoucí Odboru vnitřních věcí uzavíráním: 
  
1) smluv o výpůjčce nebytových prostor a pozemků v majetku města, které se 
nacházejí v místních částech a jsou ke své činnosti užívány osadními výbory, dle 
předloženého seznamu a 



2) darovacích smluv týkajících se přijetí peněžitých darů do výše 5.000 Kč, vázaných 
na rozvoj místních částí, případně pořízení, opravy a údržbu majetku města v této 
místní části. 

  
 

353/20/RM/2020 Zařazení území města Holešova do působnosti MAS Partnerství 
Moštěnka, o. p. s. 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
členství města Holešova v MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s., s povinností platit 
příspěvek 39 tis. Kč. 
 
 II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

354/20/RM/2020 Provozní řád tržiště na nám. sv. Anny 
I. Rada města Holešova schválila 
  
provozní řád městského tržiště "Masné krámy" na nám. sv. Anny dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Haně Konečné 

1.1. zajistit zveřejnění provozního řádu na tržišti a na webových stránkách města. 

Termín: 04.09.2020 

  
 

355/20/RM/2020 Dohoda o umístění odtažených vozidel 
I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody o dočasném umístění odtažených vozidel se společností Technické 
služby Holešov, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Pavlu Potůčkovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 18.09.2020 

  
 

356/20/RM/2020 Žádost H. Bucňákové o zrušení pozice prokuristky ve 
společnosti TS Holešov 
I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost Heleny Bucňákové, bytem Roštění, o zrušení pozice prokuristky ve 
společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., Květná 1555, Holešov, IČO 25583140. 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. informovat žadatelku o výsledku jednání rady města. 

Termín: 07.09.2020 

  
 

357/20/RM/2020 Poskytnutí finanční odměny vítězi zvláštní ceny starosty města 
Holešova v soutěži Zlatý oříšek Zlínského kraje 2020 
 
I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí finanční odměny ve výši 5.000 Kč vítězi zvláštní ceny starosty města 
Holešova v soutěži Zlatý oříšek Zlínského kraje 2020. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. zajistit předání odměny. 

Termín: 12.10.2020 

  
 

358/20/RM/2020 1. úprava rozpočtu - Mateřská škola Sluníčko 
I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, Holešov, 
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitelku školy o výsledku jednání rady města. 

Termín: 11.09.2020 

 
 
359/20/RM/2020 2. úprava rozpočtu - Mateřská škola Grohova 
I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, rozpočtové 
opatření č. 2 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitelku školy o výsledku jednání rady města. 

Termín: 11.09.2020 
 
 
 
 

  
 



360/20/RM/2020 3. úprava rozpočtu - Centrum pro seniory 
I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov, rozpočtové 
opatření č. 3 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitelku příspěvkové organizace  o výsledku jednání rady města. 

Termín: 11.09.2020 

  
 

361/20/RM/2020 1. úprava rozpočtu - Mateřská škola Masarykova 
I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, rozpočtové 
opatření č. 1 na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat ředitelku školy o výsledku jednání rady města. 

Termín: 11.09.2020 

  
 

362/20/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 
11/2020 
I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 11/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zveřejnit rozpočtové opatření na webových stránkách města. 

Termín: 15.09.2020 

 
363/20/RM/2020 Změna rozpočtu - RO 4/2020 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

 

  
 



364/20/RM/2020 Nařízení města č. 11/2020 
I. Rada města Holešova vydala 
  
nařízení města č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
změnu ceníku zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s platností od 
01.10.2020 dle předloženého návrhu. 
 
III. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově, se 
společností Technické služby Holešov s. r. o., IČO 25583140, za nájemné ve výši 
10.000 Kč/rok vč. DPH s účinností od 01.10.2020. 
 
IV. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. zveřejnit nařízení na úřední desce a webových stránkách města. 

Termín: 11.09.2020 
 
2. Ing. Nikole Chudárkové 

2.1. informovat společnost Technické služby Holešov s. r. o., o výsledku jednání 
rady města. 

Termín: 11.09.2020 
 
3. Ing. Nikole Chudárkové 

3.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 30.09.2020 

  
 

365/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 
pozemku p. č. 629, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje id. spoluvlastnického podílu 6/8 pozemku p. č. 629, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.  

Termín: 21.09.2020 

 

 

 

  
 



366/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 569 m2, jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a části 
městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 95 m2, k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

367/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 
1376/4, k. ú. Žopy 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376/4, ostatní plocha, o 
výměře cca 337 m2, k. ú. Žopy, za prodejní cenu 700 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

368/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, 
jehož součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, za prodejní cenu 
1.800 tis. Kč dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města.  

Termín: 21.09.2020 

  
 

369/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1090, k. ú. 
Holešov 
I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1090, zahrada, o výměře 
cca 33 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

370/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49,   
k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2990/49, zahrada, o výměře 63 
m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.  

Termín: 21.09.2020 

  
 

371/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6,         
k. ú. Količín 
I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 101/6, zahrada, o výměře 803 
m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

372/20/RM/2020 Zveřejnění záměru směny pozemků, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde 
do vlastnictví Ing. Romana Jániše část městského pozemku p. č. 1712/1, orná půda, 
o výměře cca 178 m2, městského pozemku p. č. 1712/4, ostatní plocha, o výměře 231 
m2, k. ú. Holešov a z vlastnictví Ing. Romana Jániše přejdou do vlastnictví města 
Holešova pozemky p. č. 346, zastavěná plocha - zbořeniště, o výměře 211 m2 a p. č. 
347, zahrada, o výměře 198 m2, k. ú. Holešov. Náklady na směnu pozemků uhradí Ing. 
Roman Jániš. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 



373/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72,   
k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2989/72, orná půda, o výměře 
146 m2, k. ú. Holešov, za minimální prodejní cenu 400 Kč/m2 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

374/20/RM/2020 Revokace usnesení č. 96/3/ZM/2019 - zveřejnění záměru směny 
pozemků, k. ú. Dobrotice 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. revokaci usnesení Zastupitelstva města Holešova č. 96/3/ZM/2019 ze dne 
24.06.2019, týkající se zveřejnění záměru směny pozemků,  k. ú. Dobrotice, z 
vlastnictví Pavly Zbrankové a města Holešova. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova 
přejde do vlastnictví Pavly Zbrankové pozemek p. č. 1828/32, ostatní plocha, o 
výměře 29 m2,   k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Pavly Zbrankové přejde do vlastnictví 
města Holešova část pozemku p. č. 84/1, zahrada, o výměře cca 70 m2, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu. Doplatek rozdílné výměry 300 Kč/m2, finanční 
vyrovnání za převáděný strom (hodnota bude určena znaleckým posudkem) a 
náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

375/20/RM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Holešov, Miroslavu Hublíkovi, za kupní cenu 5.000 Kč/m2 + náklady s prodeje 
spojené. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.  

Termín: 21.09.2020 

 

  
 



376/20/RM/2020 Prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej částí městského pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k. ú. Holešov, o výměře cca 
103 m2 Marii a Milanu Večeřovým, a cca 142 m2, Marii a Lubomíru Nábělkovým, 
za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
  
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.  

Termín: 21.09.2020 

  
 

377/20/RM/2020 Prodej částí pozemků, k. ú. Všetuly 
I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
prodej částí městských pozemků p. č. 276/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 278/2, 
zahrada, p. č. 1038/45, ostatní plocha, p. č. 278/41, zahrada, p. č. 713, ostatní plocha, 
p. č. 705/1, ostatní plocha, p. č. 278/42, zahrada, a p. č. 1038/3, ostatní plocha, o 
celkové výměře cca 240 m2, vše k. ú. Všetuly, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady 
s prodejem.  

  
 

378/20/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 384/1, k. ú. Všetuly 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku p. č. 384/1, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2,        
k. ú. Všetuly, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, za kupní cenu 500 
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

379/20/RM/2020 Úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, k. ú. Dobrotice 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 1824/1, vodní plocha, o výměře cca 700 
m2 (výměra pozemku bude určena GPL), k. ú. Dobrotice, z vlastnictví Ludmily 
Harárové do vlastnictví města Holešova za kupní cenu 1200 Kč/m2. Náklady na 
vypracování GPL uhradí město.   
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 



380/20/RM/2020 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, o výměře 
454 m2, k. ú. Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města.  
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

381/20/RM/2020 Převod pozemků - TJ Holešov - házená 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. prodej městského pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
44 m2, k. ú. Holešov (na pozemku stojí stavba čp. 640 ve vlastnictví TJ Holešov, 
oddíl házené, z. s.), zapsanému spolku TJ Holešov, oddíl házené, IČO 04513495, 
za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 

2. bezúplatný převod části městského pozemku p. č. 1802/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 1.310 m2 a pozemku p. č. 1802/2, ostatní plocha a sportoviště, o 
výměře 1.749 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví města Holešova do vlastnictví TJ 
Holešov, oddíl házené, z. s., IČO 04513495. Náklady bezúplatného převodu 
pozemků hradí TJ Holešov, oddíl házené, z. s. 
 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

382/20/RM/2020 Směna - LUKO 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti LUKO, s. r. o., část městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře 
určené geometrickým plánem č. 2387-138/2019 218 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví 
této společnosti přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 1402/2, 
ostatní plocha, o výměře cca 55 m2,  k. ú. Holešov. Doplatek rozdílné výměry 500 
Kč/m2  + náklady na směnu pozemků hradí společnost LUKO, s. r. o. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

 

  
 



383/20/RM/2020 Podání žádosti o převod pozemků na UZSVM 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání žádosti o bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2600/39, ostatní plocha, o 
výměře 232 m2, a parc. č. 3546/3, ostatní plocha, o výměře 59 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Holešova. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

384/20/RM/2020 Zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, k. ú. 
Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, tj. k části pozemku parc. č. 
3706/11, ostatní plocha, o výměře cca 74 m2, k. ú. Holešov, pro Lenku Kuchařovou, 
IČO 01197606, za účelem umístění prodejního stánku "Bouda u Čerta" na dobu 10 
let za stavební plat 29.600 Kč/rok, který bude hrazen v pravidelných měsíčních 
platbách + náklady s tímto právem stavby spojené. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

385/20/RM/2020 Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu 
(obecná, J. Ondroušek) 
I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smluv o úhradě nákladů se žadateli o pořízení změny Územního 
plánu Holešov v předloženém znění. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. uzavřít smlouvy se žadateli o změnu územního plánu po zahájení projednání 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 2016-2020. 

Termín: 31.03.2021 

 
386/20/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - požadavky 
2 město Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. a) zákona                 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 



znění a požadavky města v předloženém a upraveném znění na změnu Územního 
plánu Holešov. Požadavky budou zahrnuty do Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 
 

 

387/20/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - R. a M. 
Navrátilovi 
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 
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 2016-2020. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

388/20/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Tomáš 
Chlápek 
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 podal  Ing. 
Tomáš Chlápek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Ve 
změně  územního plánu bude prověřeno vymezení  části pozemku p. č. 1004,  k. ú. 
Žopy,  (v délce cca 50 m) vč. částí navazujících pozemků p. č. 1003 a 1002, k. ú. Žopy, 
na plochu umožňující výstavbu rodinného domu. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 



389/20/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Světlá spol. 
s.r.o. 
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 města Holešov, který 
podala společnost Světlá spol.  s. r. o.,  dne 25.08.2020, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 
4 stavebního zákona. Ve změně územního plánu bude prověřen požadavek na 
doplnění využití pozemků p. č. 1362/1 a p. č. 1382,  k. ú. Holešov, o bydlení v bytových 
domech. Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 

  
 

390/20/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - UNIQUE 
Textiles, s. r. o. (3. žádost) 
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 města Holešov, který 
podala společnost UNIQUE Textiles, s. r. o.,  dne 20.08.2020, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 
odst. 4 stavebního zákona. Ve změně územního plánu bude prověřen požadavek na 
vymezení části pozemku p. č. 2600/12, k. ú. Holešov, cca 240 m2 jako plochy smíšené 
výrobní (SP). Pořizování této změny bude zahrnuto do projednání Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období 2016-2020. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

391/20/RM/2020 Výzva k podání nabídky "RBC Lipina" 
I. Rada města Holešova schválila 
  
1. - vypsání výběrového řízení na dodavatele prvků krajinné zeleně, na akci "RBC 
Lipina" dle předložených zadávacích podmínek. 
  
2. - přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle 
předloženého návrhu. 
  
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky. 
  
Členové hodnotící komise:  Ing. Stanislav Julíček, Milan Roubalík, Ing. Simona 
Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Mgr. Miroslava Pilařová. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Ing. Dušan Leško 
a Ing. Martin Koplík.  



III. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. zajistit průběh výběrového řízení.   

Termín: 18.09.2020 

  
 

392/20/RM/2020 Revokace usnesení č. 95/5/RM/2019, ze dne 04.03.2019 - 
Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory 
I. Rada města Holešova schválila 
 

1. revokaci usnesení č. 95/5/RM/2019, ze dne 04.03.2019 "Návštěvní řád zámecké 
zahrady, sadů a obory" 

2. "Návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory", dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit návštěvní řád k podpisu a zajistit jeho zveřejnění. 

Termín: 30.09.2020 

  
 

393/20/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, 
k. ú. Holešov 
I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1424, zahrada, o výměře 
cca 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 21.09.2020 

  
 

394/20/RM/2020 Záměr zveřejnění pronájmu plynárenského zařízení IS Třešňové 
sady 
I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení STL plynovod v souvislosti se 
stavbou "IS pro RD lok. Třešňové sady", za nájemné 1,- Kč/rok, dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Monice Partykové 

1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce. 

Termín: 23.09.2022 

  
 



395/20/RM/2020 Smlouva IS RD Třešňové sady STL plynovod 
I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní" mezi Městem 
Holešov a GasNet, s. r. o., IČO 27295567,  Klišská 940/96, Ústí nad Labem, 
zastoupená GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Brno v 
souvislosti se stavbou "IS pro RD lok. Třešňové sady" - STL plynovod. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Aleši Trněnému 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 25.09.2020 

 

396/20/RM/2020 Materiál na stůl 
I. Rada města Holešova schválila 
  
dodatečné poskytnutí mimořádného finančního daru ve výši 5 tis. Kč v rámci 
uděleného ocenění města Holešova za rok 2019 "Velká pečeť" Marii Loučkové a 
Aloisi Reimerovi. 
 

 

V Holešově 04.09.2020 

 

 

   

   Mgr. Rudolf Seifert v. r.       Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
          starosta města                                  ověřovatelka 
 
 
Ev. č. 332/2020 
Vyvěšeno dne: 07.09.2020 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 23.09.2020 


