
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 01.04.2019 
 

128/7/RM/2019 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání - Městské kulturní středisko Holešov, p. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost Městského kulturního střediska Holešov, p. o. - o uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání - kavárny v budově kina Svět. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

129/7/RM/2019 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2019 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p. 
o., Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

130/7/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 2/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

131/7/RM/2019 Změna rozpočtu - RO 2/2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

132/7/RM/2019 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého 
seznamu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



133/7/RM/2019 Smlouva o narovnání škody způsobené provozní činností a Smlouva o 
budoucím převzetí stavebních objektů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu o narovnání škody způsobené provozní činností a smlouvu o budoucím převzetí 
stavebních objektů s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390, v souvislosti se stavbou "Dálnice D49, 
4901 Hulín - Fryšták" dle přeloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

134/7/RM/2019 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o nočním klidu 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
změnu obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 2/2018 o nočním klidu v 
navrhovaném znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

135/7/RM/2019 Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova v následující podobě: 
  
"V Čl. 13) jednacího řádu se za slova "Občané nebo osoby jim na roveň postavené" doplňují 
slova "(dále jen "občané")". 
  
Čl. VI, bod 15) jednacího řádu se mění a nově zní takto: 
 
"Zpravidla kolem 18. hodiny, po ukončení projednávání jednotlivého bodu dle schváleného 
programu jednání, vyzve předsedající přítomné občany, zda mají náměty, návrhy či příspěvky 
k diskusi mimo schválené body programu. Každému občanovi, který se v tuto dobu přihlásí k 
diskusi, bude vyhrazen časový prostor 5 minut. Informace o čase konání této diskuse bude 
zveřejněna vždy spolu s programem jednání zastupitelstva. 
  
Dosavadní bod 15) v čl. IV jednacího řádu se označuje jako bod 16)." 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

136/7/RM/2019 Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 
Holešova pro období 2022-2024 

I. Rada města Holešova schválila 
  
tři pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb pro období 2022-2024 a 
jednotlivé předsedy těchto skupin dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



137/7/RM/2019 Žádost o poskytnutí dotace registrované službě pro osoby bez přístřeší 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se 
společností Astras, o. p. s., IČO 29267609, se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3, ve výši 
3.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

138/7/RM/2019 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "HOLEŠOV - OKRUŽNÍ 
KŘIŽOVATKA SILNICE II/438 - UL. TOVÁRNÍ" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností STRABAG, a. s., IČO 60838744, 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na realizaci stavebních prací a jiných činností na 
stavbě investiční akce "HOLEŠOV - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SILNICE II/438 - UL. 
TOVÁRNÍ" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

139/7/RM/2019 Volba členů a předsedů osadních výborů místních částí 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit 
  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na 
období 01.05.2019-30.04.2023 členy a předsedy osadních výborů místních částí dle 
předloženého a doplněného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

140/7/RM/2019 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky 
SDH Holešov pro rok 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zajištění pohotovosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2019 za finanční spoluúčasti města 
Holešova ve výši 20 %. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

141/7/RM/2019 Prázdninový provoz mateřských škol 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
prázdninový provoz holešovských mateřských škol dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



142/7/RM/2019 Udělení ceny města Holešova a velké pečeti města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
1. Janu Florovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2018 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. 
  
2. Mgr. Karlu Košárkovi in memoriam 
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu. 
  
3. Bohumilu Dovrtělovi in memoriam 
- "Velkou pečeť města Holešova" za celoživotní přínos městu Holešovu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

143/7/RM/2019 Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v 
oblasti kultury a dalších aktivit města Holešova za rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury 
a dalších aktivit města Holešova za rok 2018 v těchto kategoriích: 
  
- trenér - organizační pracovník: Ing. Petr Gahura 
- sportovní kolektiv: družstvo starších žaček oddílu házené TJ Holešov 
- sportovní naděje (do 15 let): Michaela Krajčová 
- jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: Jan Kolář 
- jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Josef Kolář 
- kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit: Junák - český skaut, 
středisko Holešov, z. s. 
- osobnost v oblasti kultury: P. Mgr. Jerzy Walczak 
- osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Eva Mikešová 
- čin roku: Všetuláci sobě, z. s. 
 
II. Rada města Holešova udělila 
  
oceněným: 
- Pamětní list v deskách a 
- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

144/7/RM/2019 Žádost o finanční podporu Alzheimercentra Zlín, z. ú. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se 
zařízením Alzheimercentrum Zlín, z. ú., IČO 03461891, se sídlem Zlosyň 160, ve výši 
3.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



145/7/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
informativní střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

146/7/RM/2019 Prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
přípravu prolongace úvěrové smlouvy na předfinancování dotačních akcí ve výši úvěru 35 

mil. Kč se splátkou jistiny do 30.09.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

147/7/RM/2019 Vydání souhlasu se zapojením do projektu - 3. Základní škola Holešov,  
p. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
3. Základní škole Holešov zapojení se do projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III", a 
to bez finanční spoluúčasti města. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

148/7/RM/2019 Prodej nepotřebného majetku JSDH Dobrotice - AVIA DA 12 

I. Rada města Holešova schválila 
  
prodej nepotřebného zásahového vozidla JSDH Dobrotice zn. AVIA DA 12 (3Z5 8422) za 
min. částku 20 tis. Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

149/7/RM/2019 Čerpání ředitelského volna na 3. ZŠ Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
čerpání ředitelského volna na 3. Základní škole Holešov v době 24.-28.06.2019, a to 
z organizačně technických důvodů - rekonstrukce pavilonu C (školní kuchyň). 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

150/7/RM/2019 Žádost Charity Holešov o poskytnutí účelové dotace na úhradu energií v 
roce 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na energie ve výši 150.000 Kč Charitě Holešov, 
IČO 47930063, na úhradu energií v roce 2019 v městských objektech čp. 1134 a 1136 na ul. 
Havlíčkova, čp. 1597 na ul. Novosady, čp. 1407 na ul. Tovární a čp. 1582 na ul. Školní v 
Holešově, které má tato organizace ve výpůjčce, a ve kterých poskytuje sociální služby. 



Usnesení: PŘIJATO  

 
 

151/7/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - UNIQUE TEXTILES, s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který podala společnost 
UNIQUE TEXTILES, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny 
bude zahrnuto do projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé 
období, kterou pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

152/7/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - amp build, s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě 
návrhu na pořízení změny Územního plánu města Holešov, který podala společnost amp 
build, s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude 
zahrnuto do projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období, 
kterou pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

153/7/RM/2019 Ohňostroj v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
povolení výjimky z návštěvního řádu zámecké zahrady, sadů a obory k realizaci ohňostroje 
u příležitosti svatby, která se bude konat 07.09.2019 s tím, že akce bude ukončena nejpozději 
ve 22 hod. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

154/7/RM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 3294/2, orná půda, o výměře 491 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví Tomáše Sichálka k id. 3/4 a Jany Sichálkové k id. 1/4 do vlastnictví města 
Holešova za kupní cenu 700 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



155/7/RM/2019 Servisní smlouvy 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. uzavření servisní smlouvy se společností BESYS, s. r. o., IČO 06876650, na záruční 
a pozáruční servis elektronické zabezpečovací signalizace EZS s požárními čidly, napojení 
na PCO MP Holešov a přenosové trasy pro objekt č. p. 188, stojící na pozemku p. č. 447, 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, jehož je součástí, (hájenka v zámecké 
zahradě), dle předloženého návrhu. 

2. uzavření servisní smlouvy se společností Bezpečností systémy, s. r. o., IČ 
25530828, na záruční a pozáruční servis elektronické zabezpečovací signalizace EZS 
včetně přenosové cesty na PCO MP Holešov pro objekt č. p. 1419, stojící na pozemku p. 
č. 1851/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, jehož je součástí, (budova se sídlem 
FÚ), dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

156/7/RM/2019 Nabytí pozemků v k. ú. Dobrotice - UZSVM 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. úplatné nabytí pozemku parc. č. 1819/13, ostatní plocha, o výměře 222 m2, k. ú. 
Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Holešova. 

2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1819/15, ostatní plocha, o výměře 2 m2, parc. č. 
1819/14, ostatní plocha, o výměře 39 m2, a parc. č. 1819/2, vodní plocha, o výměře 47 
m2, vše k. ú. Dobrotice, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Holešova. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

157/7/RM/2019 Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1390/3 a parc. č. 1390/8, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
úplatného nabytí pozemků parc. č. 1390/3, o výměře 4258 m2 a parc. č. 1390/8, o 
výměře 194 m2, v k. ú. a obci Holešov, z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu 
do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

158/7/RM/2019 Úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí pozemku p. č. 1913/12, ostatní plocha, o výměře 25 m2, k. ú. Holešov, z 
vlastnictví Milana Kulheima do vlastnictví města Holešova, za kupní cenu 200 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



159/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož 
součástí je stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

160/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, a pozemku p. č. 
750/83, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 750/57, ostatní plocha, o výměře cca 
175 m2, a pozemku p. č. 750/83, ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Všetuly, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

161/7/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky budovy bez čísla popisného, stojící na 
městském pozemku p. č. 427/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky budovy bez čísla popisného, stojící na městském pozemku 
p. č. 427/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

162/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č. 186/3 a 187/1, k. ú. 
Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. variantu A - zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 186/3, ostatní plocha, 
o výměře cca 393 m2, a p. č. 187/1, ostatní plocha, o výměře cca 31 m2, vše k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 

2. variantu B - zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 186/3, ostatní plocha, o 
výměře cca 243 m2, a p. č. 187/1, ostatní plocha, o výměře cca 31 m2, vše k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 
 
 



163/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků případně jejich částí p. č. 1249, p. 
č. 1247, a p. č. 1248 k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 1249, zahrada, o výměře 95 m2, pozemku p. 
č. 1247, zahrada, o výměře 123 m2, a částí pozemku p. č. 1248, zahrada, o výměře 281 m2, 
vše k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

164/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1933/6, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1933/6, ostatní plocha, o výměře cca 
89 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

165/7/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje / směny 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 

1. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde 
do vlastnictví Zdeňky Navrátilové, část městského pozemku parc.č. 276/1, vodní 
plocha, o výměře cca 220 m2,  k. ú. Količín, z vlastnictví Zdeňky Navrátilové, přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku parc. č. 101/2, orná půda, a parc. č. 100, 
zahrada, o celkové výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu a bez 
dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatelka. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

166/7/RM/2019 Zveřejnění výzvy k podání nabídky na odprodej a likvidaci dřevní hmoty 
z podzimních polomů v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
 
s nabídkou společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na odkup a likvidaci dřevní 
hmoty z podzimních polomů v zámecké zahradě o objemu 31 m3 za částku 100 Kč bez DPH, 
a to z důvodu, že na uvedenou výzvu se nepřihlásil jiný zájemce. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

167/7/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, 
Všetuly" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly", 
bezúplatný převod pozemků p. č. 1051/3, ostatní plocha, o výměře 66 m2, p. č. 1008/5, 
ostatní plocha, o výměře 281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. Všetuly, 
z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Zlínského kraje.  
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

168/7/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Terminál Holešov", bezúplatné nabytí 
pozemků p. č. 1329/36, ostatní plocha, o výměře 21 m2, p. č. 1329/37, ostatní plocha, o 
výměře 20 m2, p. č. 1329/38, ostatní plocha, o výměře 96 m2, p. č. 1329/39, ostatní plocha, 
o výměře 20 m2, p. č. 1329/40, ostatní plocha, o výměře 37 m2, vše k. ú. Holešov, z majetku 
Zlínského kraje do majetku města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

169/7/RM/2019 Směna pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví 
společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., pozemek p. č. 2790/98, 
ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemek p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, 
pozemek p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, pozemek p. č. 2790/101, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, a pozemek p. č. 2790/102, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. 
Holešov, a z vlastnictví společnosti Pospíšil - maso, uzeniny, lahůdky, s. r. o., přejde 
do vlastnictví města Holešova pozemek p. č. 2727/44, ostatní plocha, o výměře 273 m2, a 
pozemek p. č. 3551/3, ostatní plocha, o výměře 148 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního 
vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

170/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části pozemku p. č. 210/3, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 1134-124/2018 36 
+ 8 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, Milanu Ponížilovi, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

171/7/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady, a to s: 
  
- Středisko volného času, k uspořádání akce "Den Země" konané dne 24.04.2019 a 
  
- BK Holešov z. s., k uspořádání akce "Zámecká 5", konané dne 07.06.2019, 
  
bez složení kauce. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



172/7/RM/2019 Výpůjčka části pozemku p. č. 673/3, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části pozemku p. č. 673/3, zahrada, o výměře 121 m2, k. ú. Všetuly, Ing. Štefanu 
Haviarovi za účelem udržování zeleně a stromových porostů na dobu neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

173/7/RM/2019 Bezúplatné nabytí částí pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí pozemků, případně částí pozemků, dle gpl. č. 592-39/2018, k. ú. 
Dobrotice  
  

1. část pozemku p. č. 1581/3, zahrada, (nově 1581/4) z vlastnictví Milana Kulheima 

2. část pozemku p. č. 1582/1, zahrada, (nově 1582/2) z vlastnictví Josefa Šimčíka a Oldřišky 
Šimčíkové 

3. část pozemku p. č. 1593/2, zahrada, (nově 1593/3) z vlastnictví Ing. Jiřího Kukly a Aleny 
Kuklové 

4. část pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha, (nově 1594/3) z vlastnictví společnosti Zlínské 
cihelny, s.r.o. 

5. část pozemku p. č. 1600/2, zahrada, (nově 1600/3) z vlastnictví Miroslava Lefflera a 
Magdy Lefflerové 

6. část pozemku p. č. 1605/3, ostatní plocha, (nově 1605/4)  z vlastnictví Evy Šimčíkové 

7. část pozemku p. č. 1620/1, zahrada, (nově 1620/3) z vlastnictví Josefa Kapavíka a Dany 
Kapavíkové 

8. část pozemku p. č. 1630, zahrada, (nově 1630/2) z vlastnictví Bronislavy Sedláčkové 

9. část pozemku p. č. 1633/3, zahrada, (nově 1633/5) z vlastnictví Ing. Lukáše Macury 

10. část pozemku p. č. část pozemku p. č. 1639/1, zahrada, (nově 1639/4) z vlastnictví 
Adama Vystrčila a Alžběty Vystrčilové 
 

 do vlastnictví města Holešova. 

 

Usnesení: PŘIJATO  

 

174/7/RM/2019 Prodeje pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej pozemku p. č. 1925/47, ostatní plocha, o výměře 97 m2, k. ú. Holešov, Jitce Byjové, 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
  
 



175/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. 
Tučapy u Holešova, Jarmile Bardodějové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s 
prodejem spojené. 

2. prodej části městského pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 87 m2, k. ú. 
Tučapy u Holešova, Michaele Šichové za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

176/7/RM/2019 Prodej částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej částí pozemků p. č. 1522/1, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2, a p. č. 1522/2, 
ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, Mgr. Ing. Josefu Pospíšilíkovi, za kupní 
cenu 300 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

177/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře určené GPL č. 2307-250/2018 
15 m2, k. ú. Holešov, společnosti E.ON, za kupní cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem 
spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

178/7/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej pozemku p. č. 2989/80, zahrada, o výměře 66 m2, k. ú. Holešov, Tereze 
Zapletalové, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

179/7/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, dle GPL č. 1178-
176/2018, k. ú. Tučapy u Holešova, Lence Grygarové, za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  
 



180/7/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej pozemku p. č. 705/52, ostatní plocha, o výměře 122 m2, k. ú. Všetuly, Josefu 
Gořalíkovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

181/7/RM/2019 Nové zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, 
k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 106 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

182/7/RM/2019 Směna pozemků k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
směnu pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do vlastnictví Ivana 
Adámka část pozemku parc. č. 1788/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. Dobrotice, 
a z vlastnictví Ivana Adámka přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 
1575/3, zahrada, o výměře cca 19 + 7 m2, k. ú. Dobrotice, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

183/7/RM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Holešov - Odložilík 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Petra Odložilíka, část městského pozemku p. č. 772/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 9 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví Petra Odložilíka přejdou do vlastnictví města 
Holešova části pozemku p. č. 228, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře cca 9 m2, 
k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

184/7/RM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné 
finanční dotace) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 50.000 
Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného 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 schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova do 50.000 
Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-777/2019/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. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

185/7/RM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce milion) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. Akce milion - čj. HOL-
776/2019/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného 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. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

186/7/RM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na 
mládežnická družstva) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na mládežnická 
družstva v dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-780/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a 
znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

187/7/RM/2019 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na 
tělocvičny) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na tělocvičny - čj. 
HOL-779/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a 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. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



188/7/RM/2019 Udělení souhlasu s užitím znaku města Holešova 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s užitím znaku města Holešova pro rok 2019 právnickým a fyzickým osobám, 
kterým byla nebo bude poskytnuta v roce 2019 dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
města Holešova, a to v souvislosti s propagací města Holešova jako poskytovatele dotace. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

189/7/RM/2019 Vydání souhlasu k vyřazení majetku příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyřazení drobného dlouhodobého majetku z evidence příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov - 4 stánky v hodnotě 91.511 Kč z důvodu jejich havarijního 
stavu s tím, že jeden stánek obdrží 1. ZŠ Holešov, 1 ks Moravský rybářský svaz Holešov, z. 
s., 1 ks OREL JEDNOTA Holešov a 1 ks bude uložen ve společnosti Technické služby Holešov, 
s. r. o.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

190/7/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - izolace 
Pivovarská 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "Výzva k podání nabídky na menší 
veřejnou zakázku - stavební práce - venkovní izolace obvodového zdiva přední části 
budovy Pivovarská 1419 Holešov, včetně napojení dešťových svodů do stávající 
kanalizace" uzavření smlouvy se společností Raval Interier, s. r. o., Palackého 525, Holešov, 
IČO 26276143, za nabídkovou cenou 785.373,27 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

191/7/RM/2019 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s výpůjčkou mobilního pódia, umístěného v zámecké zahradě, a to společnosti ACEU, s. r. 
o., Praha 7, Holešovice, Osadní 869/32, IČO 04310187, k realizaci projektu "Spartan 
Workout Tur 2019", který se bude konat dne 11.05.2019, za cenu 15 tis. Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

192/7/RM/2019 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření "Dohody o právu provést stavbu - zpevněné parkovací plochy v areálu internátu 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově" na pozemcích p. č. 1842, 1778/8 a p. č. 1775, k. ú. Holešov, dle 



předložené návrhu, a to včetně bezúplatného nabytí těchto pozemků z vlastnictví společnosti 
LIDL ČR, v. o. s., do vlastnictví města Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 04.04.2019 

 

 

         

             Mgr. Rudolf Seifert v. r.           Bc. Jakub Šneidr v. r.   
                   starosta města            ověřovatel 
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