
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 15.01.2018 

 

1/1/RM/2018 Veřejné kluziště - smlouvy na rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 

1. 
  
uzavření příkazní smlouvy o provozování veřejného kluziště se společností 
Technické služby Holešov, s. r. o., a  

 

2. 

  

uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie a vody na zajištění provozu 
veřejného kluziště s Městským kulturním střediskem Holešov, příspěvková 
organizace, 
  
dle předložených návrhů. 

 

Usnesení: PŘIJATO  

 

2/1/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Dobrotice - kabel NN, 2.O.M." 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 3480, 
ostatní plocha, o výměře 6.857 m2,  p. č. 3482, ostatní plocha, o výměře 336 m2, p. č. 
3484, vodní plocha, o výměře 134 m2, p. č. 3621, ostatní plocha, o výměře 6.122 m2, vše 
k. ú. Dobrotice, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Dobrotice - 
kabel NN, 2.O.M." dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

3/1/RM/2018 Předběžná kalkulace na rok 2018 o dodávce tepelné energie pro budovu 
Masarykova 628 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předběžnou kalkulaci dodávky tepelné energie pro budovu Městského úřadu Holešov, 
Masarykova 628, na rok 2018 se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



4/1/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dopravní terminál Holešov" 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
 
projednávání bodu týkajícího se výběru dodavatele stavebních prací a uzavření smlouvy 
na veřejnou zakázku "Dopravní terminál Holešov". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

5/1/RM/2018 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic v roce 2017 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předloženou výroční zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 18.01.2018 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Seifert v. r.                        Libor Liška v. r. 
              starosta města                     ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 26/2018 

Vyvěšeno dne: 23.01.2018 

Bude sejmuto dne: 08.02.2018 

Sejmuto dne: 


