
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 03.09.2018 
 

278/20/RM/2018 Petice č. 1/2018 a 2/2018 týkající se problematiky výstavby dětského a 
workoutového hřiště na Novosadech 

I. Rada města Holešova projednala 
  
přijatou petici evid. č. 1/2018 o nesouhlasu s výstavbou dětského a workoutového hřiště na 
Novosadech čp. 1562-1565 a čp. 1569-1572 a za nalezení vhodnější lokality a petici evid. č. 
2/2018 o zachování původního místa pro tato hřiště. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. svolat jednání petičních výborů s vedením města. 

Termín: 11.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

279/20/RM/2018 Výpůjčka pozemku p. č. 2845/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku pozemku p. č. 2845/2, trvalý travní porost, o výměře 177 m2, k. ú. Holešov, ve 
vlastnictví Jiřího Ondrouška, za účelem umístění stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na 
dobu neurčitou. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

280/20/RM/2018 Nájem nebytových prostor za účelem provozování veřejného WC 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem nebytových prostor o výměře 12,21 m2 v I. NP nemovitosti čp. 11 na nám. Dr. 
E. Beneše, Holešov, (stavba je součástí pozemku p. č. 45/1, k. ú. Holešov) ve vlastnictví 
společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, za účelem provozování veřejného WC, na 
dobu určitou, a to od 01.10.2018 do 31.12.2027 za nájemné 5.000 Kč/měsíc bez DPH 
+ zálohy na služby dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
 
 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit smlouvu o nájmu k podpisu. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

281/20/RM/2018 Oprava části fasády budovy bez čísla popisného stojící na p. č. 1333/4 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provedení opravy části fasády budovy bez čísla popisného stojící na pozemku p. č. 1333/4 
v k. ú. Holešov za cenu do 15 tis. Kč vč. DPH. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Stanislavu Julíčkovi 

1.1. zajistit realizaci opravy. 

Termín: 15.10.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

282/20/RM/2018 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Karlu Bartoškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

283/20/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Město - nab. stanice, kab. NN" 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 394/2, ostatní 
plocha, o výměře 3.464 m2, k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupenou na základě plné moci ze 
dne 12.03.2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Holešov, Město - nab. stanice, 
kab. NN" dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 



284/20/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Holešov, opravy místních 
komunikací - asfalty" 

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 investiční akci "Holešov, opravy 
místních komunikací - asfalty", a to společnost STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21,         
150 00 Praha 5, IČO 60838744, s nabídkovou cenou 1.928.366,11 Kč včetně DPH. 
  
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Aleši Trněnému 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

285/20/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku - Projektová, inženýrská činnost 
a výkon funkce autorského dozoru k akci: "Rekonstrukce rehabilitačního střediska v 
Holešově" 

I. Rada města Holešova schválila 
 
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele pro zpracování projektové, inženýrská 
činnost a výkonu funkce autorského dozoru k veřejné zakázce: "Rekonstrukce 
rehabilitačního střediska v Holešově" jako nejvýhodnější společnost Centroprojekt 
Group, a. s., Zlín, Štefánikova 167, IČO 01643541, za nabídkovou cenu 5,5 mil. Kč za 
projekční práce a inženýrskou činnost a 950 tis. Kč bez DPH za výkon funkce auditorského 
dozoru. 
  
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu o dílo s vybranou společností k podpisu. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

286/20/RM/2018 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace - "OBNOVA 
MLÝNSKÉHO NÁHONU A ZÁMECKÝCH RYBNÍKŮ" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. předložené a upravené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na 
dodavatele projektové dokumentace "OBNOVA MLÝNSKÉHO NÁHONU A 
ZÁMECKÝCH RYBNÍKŮ". 
 

2. přímé oslovení níže uvedených společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení: 
  

- Ing. Vladislav Kališ, IČO 04577493, B. Němcové 235, 533 74 Horní Jelení 
- Ing. Jan Hladiš, IČO 04283821, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov 
- projekce LOCHMAN, s. r. o., IČO 28327055, Masarykova 654/17, 769 01 Holešov 

 



II. Rada města Holešova jmenovala 
 
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise:  Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Simona 
Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
  
Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Ing. Dušan Leško, Ing. Milan Roubalík, Zdeněk Hlobil a Jiřina 
Hradilová. 
III. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. zajistit oslovení určených subjektů.  

Termín: 04.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

287/20/RM/2018 Žádost o finanční příspěvek na stavební práce v ordinaci lékařky v CpS 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí finančního příspěvku na provedení úpravy sesterny a ordinace lékaře 
v příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p. o., Příční 1475, Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. provést úpravu rozpočtu a zajistit převedení finančních prostředků. 

Termín: 11.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

288/20/RM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 
  

Termín: 17.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
  
 



289/20/RM/2018 Žádost o dotaci na výměnu VO v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o dotaci na výměnu veřejného osvětlení s finanční spoluúčastí města ve 
výši 50 %. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Vavrysové 

1.1. odeslat žádost v termínu.  

Termín: 01.11.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

290/20/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Dopravní terminál Holešov" 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČO 60838744, na realizaci stavebních prací investiční akce "Dopravní 
terminál Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

291/20/RM/2018 Bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 758/13, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Všetuly, 
z vlastnictví Josefa Javoříka, bytem Holešov, do vlastnictví města Holešova. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

292/20/RM/2018 Územní studie veřejných prostranství - Obora, Předzámčí 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vzít na vědomí 
  

předloženou rozpracovanou Územní studii veřejného prostranství -  Zámecká obora 
Holešov a Územní studii veřejných prostranství - Předzámčí Holešov. 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  



293/20/RM/2018 Výběr dodavatele pro výsadbu liniové krajinné zeleně "Za Farmou" 

I. Rada města Holešova určila 
 
dodavatele výsadby liniové krajinné zeleně "Za Farmou" na pozemcích p. č. 3040/8, 3581, 
3586, 3590 a 3594 v k. ú. Holešov, a to společnost ACRIS zahrady, s. r. o., Zlín, Slunečná 
4548, IČO 27718590, za nabídkovou cenu bez DPH 216.096 Kč. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Pavle Pšejové 

1.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu. 

Termín: 11.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

294/20/RM/2018 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady: 
  
s Jezdeckým klubem AZAVERO, z. s., Tupesy, k uspořádání IX. ročníku "Závodů moravsko 
- slovenského partnerství" a XIII. ročníku "Poháru starosty města Holešova" v 
parkurovém skákání, které se bude konat 01.09.2018. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Nikole Chudárkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 10.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

295/20/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
9/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu, znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím 
dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a vzdělávání města 
Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky na jednotlivá druhová a odvětvová 
členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery vynakládají. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu a zajistit úpravu rozpočtu. 

Termín: 28.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



296/20/RM/2018 Změny finančních plánů příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
  
změnu finančních plánů pro rok 2018 dle předložených návrhů. 
  
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Evě Pavelcové 

1.1. informovat ředitelky a ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí rady města. 
  

Termín: 12.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

297/20/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Dětské dopravní hřiště 
v Holešově" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
přijetí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu "Dětské dopravní 
hřiště v Holešově" ve výši 4.500.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

298/20/RM/2018 Určení platu Bc. Lence Hasníkové 

I. Rada města Holešova určila 
  
plat Bc. Lence Hasníkové dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit platový výměr k podpisu a zajistit jeho předání. 

Termín: 14.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



299/20/RM/2018 Smlouva o pronájmu a provozování mobilního pódia 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
zprávu týkající se uzavření smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., o 
pronájmu a provozování mobilního pódia. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

300/20/RM/2018 Doplnění Organizačního řádu MěÚ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 - Organizační řád Městského úřadu 
Holešov dle předloženého návrhu, a to s účinností od 03.09.2018. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Františku Fuitovi 

1.1. zajistit realizaci usnesení. 

Termín: 07.09.2018 
 
2. Heleně Jelínkové 

2.1. zveřejnit dodatek na webový stránkách města. 

Termín: 07.09.2018 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

 

V Holešově 06.09.2018 

 

 

 

           

               Mgr. Rudolf Seifert v. r.                       Mgr. Milan Fritz v. r. 
                    starosta města                      ověřovatel 
 

 

 

 

Ev. č.: 375/2018 

Vyvěšeno dne: 14.09.2018 

Bude sejmuto dne: 02.10.2018 



Sejmuto dne: 

 


