
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 30.08.2019 
 

369/19/RM/2019 Žádost o finanční podporu Dětského centra Zlín, p. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přidělení finanční dotace ve výši 6.000 Kč příspěvkové organizaci Dětské centrum Zlín,   
p. o., IČO 00839281, Zlín, Burešov 3675.   
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

370/19/RM/2019 Vyřazení majetku - venkovní pódium 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov žádost o vyřazení majetku 
- venkovní pódium - z důvodu havarijního stavu. 

2. příspěvkové organizaci 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, žádost o 
bezplatné převedení venkovního pódia do svého majetku.  

Usnesení: PŘIJATO  

 

371/19/RM/2019 Provozní řád víceúčelového hřiště u 1. Základní školy Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provozní řád sportovního hřiště v objektu příspěvkové organizace 1. Základní škola 
Holešov, Smetanovy sady 630, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

372/19/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na menší veřejnou zakázku - nábytek 
šatny stadionu Míru 

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 - na dodávku a služby - výroba a montáž nábytku do šaten na stadionu 
Míru" Michala Šipulu, IČO 72320664, za nabídkovou cenou 255.420 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
  

373/19/RM/2019 Odvolání souhlasu vlastníka pozemku k umístění stavebního záměru 

I. Rada města Holešova rozhodla 



  
odvolat souhlas města, jakožto vlastníka pozemků p. č. 1346/1 a p. č. 3706/11, oba v k. ú. 
Holešov, udělený dne 24.04.2019 společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 
26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, ke stavbě "Centrum obchodu a služeb 
Holešov". 
 
Usnesení: PŘIJATO  
  

 

V Holešově 04.09.2019 

 

      

           Mgr. Rudolf Seifert v. r.         Oldřich Rektořík v. r.  
                  starosta města          ověřovatel 
 

Ev. č. 377/2019 

Vyvěšeno dne: 05.09.2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 23.09.2019 


