
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 01.09.2017 

 

242/21/RM/2017 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Holešov - Všetuly, Revitalizace ulice 
6. května, SO 801 - Vegetační úpravy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akce "Holešov - Všetuly, 
Revitalizace ulice 6. května, SO 801 - Vegetační úpravy", a to společnost Blažej Stella, 
Horní dědina 14, Zlín - Příluky, s nabídkovou cenou 1.536.212 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

243/21/RM/2017 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - zpracování projektové dokumentace 
"Holešov - Revitalizace ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek zpracovatele projektové dokumentace "Holešov 
- Revitalizace ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost", a to Tom´s Roads, 
s. r. o., s nabídkovou cenou 570.000 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

244/21/RM/2017 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Ozvučení velkého sálu zámku 
Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis 
č.3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akce "Ozvučení velkého 
sálu zámku Holešov", a to společnost SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., Dlažánky 305, s 
nabídkovou cenou 615.418 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

245/21/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - SFK ELKO Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o výpůjčce ze dne 01.09.2014, uzavřenou se 
spolkem SFK ELKO Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



246/21/RM/2017 Žádost o výpůjčku zámecké zahrady 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady spolku JK AZAVERO, z. s., ke spolupořádání akce "Pohár 
starosty města Holešova XII. ročník", která se bude konat 02.09.2017, bez stanovení výše 
nájmu a kauce. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

247/21/RM/2017 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

I. Rada města Holešova schválila 

1. pronájem částí pozemků parc. č. 1041/4, vodní plocha, o výměře 452 m2 a 
parc. č. 1041/5, vodní plocha, o výměře 2.444 m2, vše k. ú. Všetuly, od 
společnosti Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 932/11, IČO 70890013, k 
dočasnému užívání pozemků za účelem provedení stavby rekonstrukce 
chodníků za nájemné 46 Kč/rok v souvislosti se stavbou "Holešov - Všetuly, 
revitalizace ulice 6. května". 

2. zřízení služebnosti na částích pozemků parc. č. 1041/4, vodní plocha, o 
výměře 452 m2 a parc. č. 1041/5, vodní plocha, o výměře 2.444 m2, vše k. ú. 
Všetuly, v majetku ČR, právo hospodaření Povodí Moravy,   s. p. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

248/21/RM/2017 Souhlas s využitím stávajícího pastevního výběhu 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s přenecháním části předmětu výpůjčky dle uzavřené smlouvy o výpůjčce s Karlem 
Loučkou, a to Vendule Durdové za účelem pastvy jednoho koně a za podmínek uvedených 
ve smlouvě o výpůjčce ze dne 29.06.2016. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

249/21/RM/2017 Informace o zaslané výpovědi 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
výpověď nájemní smlouvy č. 68 N 07/61, uzavřenou s Českou Provincií Kongregace 
Milosrdných sester sv. Kříže na pronájem pozemku parc. č. 1197, zahrada, k. ú. Holešov, 
k 01.10.2017 s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

250/21/RM/2017 Zajištění finančních prostředků na realizaci záměru "Výměna VO Holešov, 
ulice Palackého, Masarykova, Zlínská" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
finanční spoluúčast projektu "Výměna VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská", 
a to v plné výši. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



251/21/RM/2017  

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vyhlášení jednoho volného dne (29.09.2017) na 1. Základní škole Holešov ze závažných 
organizačních a technických důvodů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

   

V Holešově 06.09.2017 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 323/2017 

Vyvěšeno dne: 07.09.2017 

Bude sejmuto dne: 25.09.2017 

Sejmuto dne: 



 


