
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.11.2020 

 

484/26/RM/2020 Plán inventur 2020 - pověření 

I. Rada města Holešova pověřila 
  
předsedu ústřední inventarizační komise Ing. Františka Fuita prováděním změn v plánu 
inventur na rok 2020 dle aktuální situace. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

485/26/RM/2020 Finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výši finanční odměny 
  
- ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové, 
- ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové, 
- řediteli 3. Základní školy Holešov Mgr. Ivo Junáškovi, 
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Mgr. Ivaně Oralové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě 
Turoňové, 
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové, 
- řediteli Ústřední školní jídelny Holešov, příspěvková organizace Karlu Kotoučkovi, 
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace  Ing. Janě Šťastné, 
- řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Karlu 
Adamíkovi 
  
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

486/26/RM/2020 Výzva k podání nabídky - Obnova mlýnského náhonu 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. vyhlášení výběrového řízení na "Obnovu mlýnského náhonu" 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 Ing. Zbyněk Cupák (Pukonela, s. r. o.). 
  



Náhradníci: Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová, Ing. Pavel Karhan, Ing. Dušan Leško a 
Nikola Hradilová.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

487/26/RM/2020 Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720803934 - pojištění města na rok 
2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720803934 se společností Kooperativa pojišťovna, 
a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, v předloženém znění s 
ročním pojistným 379.635 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

488/26/RM/2020 Pronájem části nebytových prostor v budově Osadního výboru Tučapy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části nebytových prostor v budově Osadního výboru Tučapy čp. 68 - místnost 
o výměře 34 m2 - a sociálního zařízení Janě Krejčí, a to od 01.01.2021 na dobu neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO

 

 

489/26/RM/2020 Výběr dodavatele na zpracování PD mezi etapy "Stavební úpravy budovy 
rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodavatele pro zpracování projektové dokumentace mezi etapy "Stavební úpravy 
budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov" jako nejvýhodnější 
společnost projekce LOCHMAN, s. r. o., Masarykova 654, Holešov, IČ 28327055, za 
nabídkovou cenu 947.198 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

490/26/RM/2020 Žádost o prodloužení účinnosti "Plánu prevence kriminality města 
Holešova pro období 2016-2020" 

I. Rada města Holešova schválila 
  

prodloužení účinnosti "Plánu prevence kriminality města Holešova pro období 2016-
2020" o 1 rok, tedy do 31.12.2021. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

491/26/RM/2020 Pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu Městského úřadu 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pravidla pro čerpání prostředků Sociálního fondu města Holešova dle předloženého a 
upraveného návrhu. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
492/26/RM/2020 Ježíškova vnoučata 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
realizaci akce "Ježíškova vnoučata" pro osamělé seniory z Holešova s udělením 
finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

493/26/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 16/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 16/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

494/26/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 10/2020 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 10/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

495/26/RM/2020 MUDr. Kučerová - žádost o snížení nájemného - přerušená zpráva z RM 
02.11.2020 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
snížení nájemného MUDr. Janě Kučerové za zřízení parkovacího místa. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
496/26/RM/2020 Žádost Lenky Kuchařové o snížení nájmu - přerušená zpráva z RM 
25.05.2020 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
prominutí dluhu (snížení nájmu) Lence Kuchařové (Bouda u Čerta) na nájemném za 
pronajaté prostory pod mobilní buňkou a za pronajaté prostory okolo mobilní buňky z 
důvodu přerušení činnosti v souvislosti s pandemií koronaviru COVID19. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
 

 



497/26/RM/2020 Pronájem prodejního stánku č. 3 - masné krámy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem pozemku p. č. 31, jehož součástí je budova bez čp. (stánek č. 3 o velikosti 13,42 
m2), k. ú. Holešov, společnosti Pekárna Třebětice, s. r. o., na dobu neurčitou za nájemné 
100 Kč/m2/měsíc + náklady na energie, a to od 01.12.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

498/26/RM/2020 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2019 AGROVA, a. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2/2019 mezi městem Holešov a 
společností AGROVA, a. s., IČ 25303589, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
499/26/RM/2020 Žádost Českého červeného kříže Kroměříž o snížení nájmu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku nájemní smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Kroměříž na dočasné snížení nájemného za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 o 
částku 5.171 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

500/26/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 71, k. ú. Holešov - 
přerušená zpráva z RM 30.10.2020. 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 71, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře cca 45 m2, k. ú. Holešov, pro vybudování terasy dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

501/26/RM/2020 Dodatek č. 2 k "Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
provozně souvisejících kanalizací" a dodatek č. 2 ke "Smlouvě o nájmu a o provozování 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. dodatek č. 2 k "Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně 
souvisejících kanalizací" ze dne 17.02.2015 uzavřenou se společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém 
znění, 
  

2. dodatek č. 2 ke "Smlouvě o nájmu a o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu" ze dne 13.04.2015 uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém znění. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

502/26/RM/2020 Smlouva o přeložce EON - "Malá okružní křižovatka Palackého - 
Nerudova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem Holešov a 
společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice 7, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, v souvislosti s připravovanou stavbou "Holešov - silnice II/438, malá okružní 
křižovatka Palackého - Nerudova", dle předloženého návrhu.    
   
Usnesení: PŘIJATO 

 

503/26/RM/2020 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek - Vánoční výzdoba - Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci "Vánoční výzdoba - 
Holešov", a to společnost Bachere-Ilumination CZ, s. r. o., Zlín, Ostrá horka I/511, IČ 
002184770 s nabídkovou cenou 296.764,60 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

504/26/RM/2020 Nákup plynu od společnosti Innogy Energie, s. r. o., na roky 2021 a 2022 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy se společností Innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10 - 
Strašnice, IČ 49903209, na dodávky plynu na roky 2021 a 2022 za cenu dle předložené 
platné nabídky  k 18.11.2020. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

505/26/RM/2020 Čerpání prostředků z investičního fondu a fondu odměn 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost  příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov o čerpání prostředků 
z investičního fondu na dokončení modernizace EZS a čerpání prostředků z fondu 
odměn na dofinancování mezd zaměstnanců dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

Holešově 24.11.2020          

               
Mgr. Rudolf Seifert v. r.           Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
              starosta města                          ověřovatelka 
 
 
Ev.č.: 421/2020 
Vyvěšeno dne: 25.11.2020 
Bude sejmuto dne: 11.12.2020 
Sejmuto dne: 



 
 


