
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 15. schůze Rady města Holešova, která se konala 25.07.2022 

 

276/15/RM/2022 Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku ke smlouvě o partnerství 

I. Rada města Holešova udělila 
  
3. Základní škole Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov, IČO 70841471, souhlas s 
uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o partnerství se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, 
Zlín, IČO 70891320, v rámci projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V, a to bez finanční 
spoluúčasti města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

277/15/RM/2022 Informace o konání veřejné sbírky Na pomoc Ukrajincům v ČR 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informace o průběhu konání veřejné sbírky "Na pomoc Ukrajincům v ČR". 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

278/15/RM/2022 Uzavření darovací smlouvy s Hasičských záchranným sborem Zlínského 
kraje 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření darovací smlouvy s Hasičských záchranným sborem Zlínského kraje na 4 ks 
dýchací techniky značky Dräger vč. příslušenství v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

279/15/RM/2022 Souhlas s umístěním mobilního přívěsu v prostorách zámecké zahrady 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. umístění mobilního přívěsu s občerstvením "KOLONKA" v prostorách zámecké 
zahrady v období do konce září 2022 (pravidelně v pátek 14-20 h, sobotu 10-20 h a 
neděli 10-17 h, kdy mimo provozní dobu bude přívěs odvezen) pro Vendulu 
Obdržálkovou, IČO 09201220. 
 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

280/15/RM/2022 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 11/2022 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 11/2022 dle předloženého návrhu. 



 
Usnesení: PŘIJATO 

 

281/15/RM/2022 Souhrn usnesení komisí rady města za období 06/2022 

I. Rada města Holešova projednala 
  

a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 06/2022. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

282/15/RM/2022 Podnět k řešení dopravní křižovatky ul. Palackého - Nerudova 

I. Rada města Holešova projednala 
  
podnět k řešení dopravní situace křižovatky ul. Palackého a ul. Nerudova, který podal 
Mgr. Jakub Nevřala.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

283/15/RM/2022 Podnět k řešení dopravní situace křižovatky ul. Tovární 

I. Rada města Holešova projednala 
  
podnět k řešení dopravní situace křižovatky ul. Tovární, který podal Mgr. Jakub Nevřala.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

284/15/RM/2022 Žádost o finanční příspěvek kanalizace Sušilova 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
poskytnutí finančního příspěvku na opravu kanalizační přípojky na ul. Sušilova 
žadatelům Ing. Miroslavu Fürstovi a Monice Obšivačové, bytem Holešov.   
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

285/15/RM/2022 Zřízení věcného břemene - Holešov, Bařinka, kab. NN 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3619 v 
k.  ú. Holešov pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, IČO 
28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, K-3286, p. Bařinka, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

286/15/RM/2022 Přerušená zpráva RM 11.07.2022 - Údržba trvalek - následná péče - 
neuznatelné náklady dotace 

I. Rada města Holešova schválila 
  



výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro uzavření objednávky se 
společností Zahradnické úpravy, s. r. o., IČO 27707113, na následnou tříletou péči o 
trvalky, vysazené dle smlouvy o dílo, uzavřené s touto společností dne 01.11.2021 - projekt 
"Revitalizace zeleně v Holešově". Následná péče o trvalky nebyla součástí smlouvy o dílo. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

287/15/RM/2022 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce na část zámecké zahrady s organizací BK Holešov, z. s., 
IČO 47934921, k uspořádání akce 11. ročník běžeckého závodů "Zámecká 5", konané dne 
09.09.2022, v časovém rozmezí od 18 do 19 h. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

288/15/RM/2022 Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 
"Holešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438 - okružní křižovatka, SO 402 Přeložka NN" pro 
společnost EG.D, a. s., IČO 28085400, 602 00  Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

289/15/RM/2022 Žádost Českých drah 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost společnosti České dráhy, a. s., IČO 70994226, Oblastní ředitelství osobní dopravy 
Východ, Zlín, Trávník 568, ze dne 04.07.2022, týkající se náhradní autobusové dopravy v 
souvislosti s dlouhodobou výlukou na žel. trati.  
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

290/15/RM/2022 Přijaté dary - Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený soupis přijatých sponzorských darů za 1. pololetí roku 2022, příspěvkovou 
organizací Centrum pro seniory, Příční 1474, Holešov, v celkové hodnotě 98.542,63 Kč. 
Usnesení: PŘIJATO 

 

291/15/RM/2022 Vydání souhlasu s účastí v projektu - Středisko volného času 

I. Rada města Holešova schválila 
  
realizaci projektu "Šablony I v TYMY Holešov" v Operačním programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) s názvem Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) - 
Výzva č. 02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I, pro příspěvkovou organizaci Středisko 
volného času, Sokolská 70, Holešov, bez finanční spoluúčasti. 
 



Usnesení: PŘIJATO 
 

292/15/RM/2022 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
umístění předvolební inzerce pro politické strany a seskupení v měsíčníku Holešovsko, a 
to tak, že v srpnovém vydání jim bude k dispozici jedna půlstrana za cenu režijních nákladů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

293/15/RM/2022 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova pověřila 
  
společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., aby ve spolupráci se 
společností SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., aktualizovala podklady pro 
případnou realizaci fotovoltaických elektráren na objektech města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

294/15/RM/2022 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova pověřila 
 
vedoucího Odboru ISÚ zajištěním trvalé úpravy dopravního značení v ul. Pivovarská. 

 

V Holešově 26.07.2022 

   

 

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

 

 

 

 

 

Ev. č.: 314/2022 

Vyvěšeno dne: 05.08.2022 

Bude sejmuto dne: 23.08.2022 

Sejmuto dne: 

 


