
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 18. schůze Rady města Holešova, která se konala 12.08.2019 

 

353/18/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Holešov do příští schůze rady města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

354/18/RM/2019 Žádost o příspěvek na dopravu nezletilého dítěte 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přidělení příspěvku ve výši 18.000 Kč Martině Zichalové, bytem Holešov, na dopravu 
nezletilého dítěte do speciální školy v Kroměříži. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

355/18/RM/2019 Zřízení věcného břemene "3419 T-Mobile (250)_Holešov_OK" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 970, ostatní 
plocha, o výměře 1.972 m2, k. ú. Všetuly, pro společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, IČO 04084063, zastoupenou na 
základě plné moci společností Vegacom, a. s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 
25788680, zastoupenou na základě plné moci společností MULTINET s. r. o., Olomouc, 
Farského 43/4, IČO 60776978, v souvislosti se stavbou "003419 T-Mobile 
(250)_Holešov_OK" dle předloženého  návrhu.  
  
Usnesení: PŘIJATO  

  

356/18/RM/2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatelky Boženy Minářové na 
ulici Slovenská v Holešově do příští schůze rady města. 

  

Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
  

357/18/RM/2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 



  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatelky Jiřiny Ježíkové na 
ulici Bezručova v Holešově do příští schůze rady města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

358/18/RM/2019 Pořízení žaluzií do tělocvičny a oprava učebny a chodby - financování z 
fondů SVČ 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Středisko volného času Holešov, Sokolská 70 

1. pořízení žaluzií do tělocvičny ve výši 235 tis. Kč včetně DPH 

2. opravu malby a elektroinstalace v učebně ve výši 216 tis. Kč a opravu chodby v 1. 
poschodí budovy střediska za 156 tis. Kč. 
  
Obě akce budou hrazeny z finančních prostředků SVČ. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

359/18/RM/2019 Uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod v budově Osadního 
výboru místní části Žopy, čp. 63 se společnostní Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

360/18/RM/2019 2. úprava rozpočtu - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, rozpočtové 
opatření č. 2 na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

361/18/RM/2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva se spolkem T. J. Sokol 
Holešov, IČO 00532835 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
   

362/18/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 06/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  



 a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 06/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

363/18/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 878/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 878/2, ostatní plocha, o 
výměře cca 20 m2, za 150 Kč/m2 /rok, k. ú. Holešov, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

364/18/RM/2019 Vyhodnocení nabídek - Generel dopravy města Holešova 

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 zpracování "Generelu dopravy 
města Holešova" společnost HaskoningDHV Czech Republic s nabídkovou cenou 496.100 
Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

365/18/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., k uspořádání charitativního projektu "Kinematograf 
bratří Čadíků" konaného dne 10. - 14. srpna 2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

366/18/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek - Rekonstrukce VO Holešov, ul. 
Bezručova 

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 "Rekonstrukce VO Holešov, 
ul. Bezručova", a to společnost SATTURN Holešov, spol. s r. o., Holešov, Dlažánky 305/16, 
s nabídkovou cenou 800.433 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
  

367/18/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova neschválila 
  



zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1710/2, orná půda, k. ú. 
Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

368/18/RM/2019 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci týkající se nástupu dětí do Mateřské školy Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, 
a to nejpozději do 16.09.2019 z důvodu rekonstrukce budovy školky. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

 

V Holešově 14.08.2019 

 
      
           Mgr. Rudolf Seifert v. r.             Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
                 starosta města                   ověřovatelka 
 
 
Ev. Č. 376/2019 
Vyvěšeno dne: 19.08.2019 
Sejmuto dne: 19.09.2019 
Bude sejmuto dne: 


