
 

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.05.2020 

 

189/11/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 6/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 6/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

190/11/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Holešov, p. Ondruch, smyčka NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě  na části pozemku p. č. 3501/1 v 
k. ú. Holešov, pro společnost E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, p. Ondruch, smyčka NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

191/11/RM/2020 Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Silnice II/490: 
Holešov, Všetuly" - zřízení služebnosti 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku p. č. 1038/61, k. ú. 
Všetuly, pro Zlínský kraj, Zlín,  tř. T. Bati 21, IČO 70891320, a příspěvkovou 
organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín, K majáku 5001, IČO 70934860, v 
souvislosti se stavbou "Silnice II/490: Holešov, Všetuly" dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

192/11/RM/2020 Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti - městská 
autobusová doprava - přerušená zpráva ze schůze RM dne 27.04.2020 

I. Rada města Holešova doporučila 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti mající 
charakter městské autobusové dopravy na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
  

193/11/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2020 



I. Rada města Holešova projednala 
  

a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 03/2020. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

194/11/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 907/8, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 907/8, zahrada, o výměře cca 
140 m2,  k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

195/11/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Holešov, p. o., za rok 2019 dle předloženého návrhu do rezervního fondu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

Holešově 12.05.2020 

 

                

 

              Mgr. Rudolf Seifert v. r.           Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
                    starosta města                                     ověřovatelka 
 

 

 

 

 

Ev. č. 194/2020 

Vyvěšeno dne: 20. 05. 2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 05.06.2020 


