
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 17. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.07.2018 

 

220/17/RM/2018 Finanční vyrovnání se společností JOSPO, a. s., Holešov, za předplacené 
nájemné v zámecké restauraci. 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se způsobu finančního vyrovnání se společností JOSPO, a. s., Holešov, 
Tovární 1627, za předplacené nájemné v zámecké restauraci ve výši 4,51 mil. Kč dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

221/17/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení na dodávku dětského hřiště a street 
workoutové sestavy 

I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření smlouvy se společností Bonita Group Service, s. r. o., Tišnov, Koráb 131, IČO 
27738798, na základě výsledku poptávkového řízení na "dodání dětského hřiště a street 
workoutové sestavy" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

222/17/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení na "Zajištění služby externího pověřence 
pro ochranu osobních údajů pro město Holešov a příspěvkové organizace" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy se společností I3 Consultants, s. r. o., Brno, Scheinerova 41570/6, IČO 
27921344, na základě výsledku poptávkového řízení "Zajištění služby externího 
pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Holešov a příspěvkové organizace" 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

223/17/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení "Rozšíření a modernizace Městského 
kamerového a dohlížecího systému města Holešova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy se společností TC Servis, s. r. o., Otrokovice, tř. T. Bati 1845, IČO 
25533673, na základě výsledku poptávkového řízení na rozšíření a modernizaci 
Městského kamerového a dohlížecího systému města Holešova dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



224/17/RM/2018 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace - ,,OBNOVA 
MLÝNSKÉHO NÁHONA A ZÁMECKÝCH RYBNÍKŮ" 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace - ,,OBNOVA 
MLÝNSKÉHO NÁHONA A ZÁMECKÝCH RYBNÍKŮ". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

225/17/RM/2018 Smlouva o výpůjčce a následném darování - "Podpora domácího 
kompostování - město Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smluv o výpůjčce a následném darování kompostérů občanům města Holešova 
a místních částí v rámci realizace akce "Podpora domácího kompostování - město 
Holešov" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

226/17/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Tovární, TS T27 PVT, obnova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 2664/59, 
ostatní plocha, o výměře 81 m2, p. č. 2663/22, ostatní plocha, o výměře 125 m2, vše k. ú. 
Holešov, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, zastoupenou na základě plné moci ze dne 12.03.2009 společností  E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v 
souvislosti se stavbou "Holešov, Tovární, TS T27 PVT, obnova" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

227/17/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení, č. stavby: 8800082762, DN 110 o 
délce 61,2 m, na pozemku v k. ú. Všetuly, parc. č. 709/1 a parc.  č. 705/1, za účelem jeho 
provozování, a to na dobu neurčitou za roční nájemné 1 Kč + DPH dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

228/17/RM/2018 Zrušení výběrového řízení "Modernizace informačních a komunikačních 
technologií v Holešově" 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise výběrové řízení na "Modernizaci informačních a 
komunikačních technologií v Holešově".  
 
 
 



II. Rada města Holešova schválila 
  
vypsání nového výběrového řízení na "Modernizaci informačních a komunikačních 
technologií v Holešově".  
   
III. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnoticí komise v souvislosti s veřejnou zakázkou. 
 
Členové komise: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, Ludmila Hřeben Štaudnerová, Ing. Martin Koplík, 
Ing. Radek Doležel a Bc. Veronika Vavrysová. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

229/17/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Energetické úspory bytového 
domu, nám. Dr. E. Beneše čp. 55 v Holešově" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše čp. 55 v 
Holešově" jako nejvýhodnější společnost Raval Interier, s. r. o., Holešov, Palackého 525, 
IČO 26276143, za nabídkovou cenu 1.954.123,97 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

230/17/RM/2018 Udělení "Pamětního listu v deskách" velvyslanci Státu Izrael J. E. Danielu 
Meronovi 

I. Rada města Holešova schválila 
  

udělení "Pamětního listu v deskách" mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Státu 
Izrael v České republice J. E. Danieli Meronovi. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

231/17/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "HOLEŠOV, REVITALIZACE 
NÁMĚSTÍ SV. ANNY - Masné krámy" 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací veřejnou 
zakázku "HOLEŠOV, REVITALIZACE NÁMĚSTÍ SV. ANNY - Masné krámy". 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na tuto veřejnou 
zakázku. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



232/17/RM/2018 Smlouva o provozování mobilního pódia 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se uzavření smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., o 
provozování mobilního pódia v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

233/17/RM/2018 Změna přílohy nájemní smlouvy s TH o pronájmu kotelen - rozšíření o II.ZŠ 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
materiál týkající se změny přílohy nájemní smlouvy s TH o pronájmu kotelen. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

234/17/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné 
finanční dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
9/2018/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  

 

235/17/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci o podepsání dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru (předfinancování 
dotačních akcí) s Komerční bankou, odstraňující administrativní nedostatek smlouvy 
v souvislosti s datem její účinnosti. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

236/17/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč jako výpomoc manželům 
Piskačovým v souvislosti s mimořádnou událostí, která je postihla. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



237/17/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vypsání výběrová řízení na dodavatele dopravních automobilů dle stejných podmínek, 
které byly schváleny na jednání RM dne 14.05.2018 - usnesení č. 134/11/2018, a to se 
změnou v názvu zakázek: 
  
a) Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Dobrotice (Registrace akce pod identifikačním 
číslem a názvem: 014D241008423 Holešov - Dobrotice - Dopravní automobil) 
 
b) Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Tučapy (Registrace akce pod identifikačním 
číslem a názvem: 014D241008424 Holešov - Tučapy - Dopravní automobil) 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

V Holešově 12.07.2018 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 255/2018 

Vyvěšeno dne: 16.07.2018 

Bude sejmuto dne: 01.08.2018 

Sejmuto dne: 

 


