
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 12. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.05.2020 

 

196/12/RM/2020 Přijetí daru v MŠ Sluníčko Holešova, Havlíčkova 1409 

I. Rada města Holešova schválila 
  
Mateřské škole Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, přijetí daru ve výši 29.828 Kč od Sdružení 
rodičů ve formě hraček a kreslících pomůcek. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

197/12/RM/2020 Otevření mateřských škol v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zrušení pokynu zřizovatele č. 1/2020 o přerušení provozu mateřských škol a doporučení 
ředitelkám mateřských škol, které zřizuje město Holešov, otevřít mateřské školy v omezeném 
provozu od 25. května 2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

198/12/RM/2020 Jmenování členů školských rad 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
jmenování členů školských rad. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

199/12/RM/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Vodovod Količín" 

I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, 
s. r. o., IČO 26229455, Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, na realizaci stavebních 
prací investiční akce "Vodovod Količín" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

200/12/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 7/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 7/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

 
 
 
 

I. Rada města Holešova schválila 
  
odpisový plán příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov na rok 2020 dle 
předloženého návrhu. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

202/12/RM/2020 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
203/12/RM/2020 Vyhrazené parkovací místa, ul. Grohova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
ukončení smlouvy o nájmu č. 15/04 dohodou se společností SMART estate, a. s.,         IČO 
27667839, a to k 30.06.2020 a zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku   p. č. 
1451/1, ostatní plocha, o výměře cca 13 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

204/12/RM/2020 Výběrové řízení - "Oprava retenční nádrže - Všetuly" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na stavební práce na 
akci "Oprava retenční nádrže - Všetuly". 

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

- ALSPO ZLÍN, s. r. o., IČO 26954532, Salaš 103, 763 51 Zlín  
- Lukáš Slováček, IČO 75747804, Tyršova 1103, 769 01 Holešov 
- SMO, a. s., IČO 42339839, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice 
- Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., IČO 26229455, Benátky 17, 69801 Veselí nad 
Moravou 
- PSM plus, s. r. o., IČO 29183294, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno 
 

II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
 
Členové hodnotící komise: Ing. Stanislav Julíček, Ing. Pavel Karhan, Milan Roubalík,       Ing. Simona 
Stuchlíková, Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
 
Náhradníci: Radka Stratilová, Ing. Dušan Leško, Ing. Aleš Trněný, Nikola Hradilová, Monika 
Partyková a Zdeněk Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

205/12/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady, a to s těmito žadateli: 
  
- BK Holešov z.s., k uspořádání akce "Zámecká 5", konané dne 13.06.2020. 
 - Drásal Team Holešov, z. s., k uspořádání akce "Bikemaraton Drásal 27. ročník", konané ve 
dnech 03.-05.07.2020. 
  
- HC Holešov Gators, z. s., k uspořádání akce "Holešov MAN 2020", konané dne 25.07.2020. 



 
II. Rada města Holešova vzala na vědomí 
 
změnu termínu konání akce "Gulášfest 2020", pořádanou Petrem Turečkem, IČO 61701173, a to 
ve dnech 28.-30.08.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

206/12/RM/2020 Nájemné za vyhrazené parkovací místo 

I. Rada města Holešova schválila 
  
s platností od 01.01.2021 roční sazbu nájemného stanovenou smluvně týkající se nájmu pozemků 
v majetku města Holešova pro účely zřízení parkovacího místa, a to na katastrálním území Holešov 
a Všetuly částku 5.000 Kč/parkovací místo (cca 13 m2) + DPH a na území místních částí (k. ú. 
Dobrotice, Žopy, Količín, Tučapy u Holešova) částku 1.000 Kč/parkovací místo (cca 13 m2) + DPH. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

207/12/RM/2020 Žádost Lenky Kuchařové o snížení nájmu 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
prominutí dluhu Lence Kuchařové (Bouda u Čerta) na nájemném za období od 14.03.2020 do 
11.05.2020 ve výši 4.779 Kč za pronajaté prostory pod mobilní buňkou a    89 Kč za pronajaté 
prostory okolo mobilní buňky z důvodu přerušení činnosti v souvislosti s pandemií koronaviru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

208/12/RM/2020 Žádost FK HH o snížení nájmu 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
prominutí dluhu Fotbalovému klubu Holešovské holky, z. s., - příspěvku na energie při správě 
budovy šaten a příspěvek na výdaje při správě areálu za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 ve 
výši 50 % letošních ročních plateb z důvodu přerušení činnosti v souvislosti s pandemií koronaviru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
209/12/RM/2020 Vydání souhlasu s malou vodní plochou - kopanou studnou - Žopy 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním malé vodní plochy, kopané studny a vodovodní přípojky, na pozemcích ve vlastnictví 
města: p. č. 1251, trvalý travní porost, p. č. 1387, ostatní plocha,  a p. č. 1223, trvalý travní porost, 
vše k. ú. Žopy, s tím, že bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě (mezi městem Holešov 
a GKHOL, z. s., na výše uvedené pozemky), kde v případě ukončení nájemního vztahu zůstane 
studna vlastníkovi pozemku - městu, a to bez dalšího finančního vyrovnání.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

210/12/RM/2020 Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 427/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 427/1, ostatní plocha,              o 
výměře cca 9.000 m2, k. ú. Holešov, na období od 01.07.2020 do 30.09.2020 za účelem provozování 
tábořiště dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

211/12/RM/2020 Licenční smlouva k software JABLONET PRO 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nové licenční smlouvy k software JABLONET PRO se společností JABLONET s. r. o, 
IČO 28592751, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

212/12/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova zřídila 
 
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění bytovou komisi do 
konce volebního období 2018 - 2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

213/12/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 405. ostatní plocha, k. ú. Holešov, o 
výměře 100 m2, za účelem zřízení předzahrádky dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 29.05.2020 

                  

                     Mgr. Rudolf Seifert v. r.                 Oldřich Rektořík v. r. 
                           starosta města                            ověřovatel 
 
 
 
 
 
Ev. č. 217/2020  
Vyvěšeno dne: 02.06.2020  
Sjmuto dne:  
Bude sejmuto dne: 18.06.2020 


