
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

ze 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 16.03.2020 

 

88/7/RM/2020 Nákup elektrické energie pro rok 2021-2022 

I. Rada města Holešova odložila projednání zprávy týkající se 
  
cenové nabídky společnosti E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, pro rok 2021-2022 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

89/7/RM/2020 Udělení "Pamětních listů v deskách" vybraným pracovníkům u příležitosti 
Dne učitelů 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
o udělení "Pamětních listů v deskách" pracovníkům holešovských škol a školských 
zařízení: Mgr. Janě Dratvové, Mgr. Simoně Hradilové, Heleně Dohnálkové, Josefu Krajčovi, 
Mgr. Heleně Moravčíkové, Renatě Mlčákové, Mgr. Simoně Zdráhalové, Mgr. Janě 
Sovadníkové, Mgr. Lence Antonovové, Mgr. Aleně Maťové, Zdeňku Kolářovi, Haně 
Němcové, Lence Krčové, Ludmile Sedlaříkové, Aleně Rosypalové, Lence Sedláčkové, 
Janě Šálkové, Heleně Masné a Janě Ivánkové u příležitosti Dne učitelů 2020. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

90/7/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Holešov, p. Králík, smyčka NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě  na části pozemku p. č. 3493/2 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. Králík, smyčka NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

91/7/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Žopy, Pospíšil, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 477/1 a 
p. č. 1377, oba v k. ú. Žopy, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Žopy, Pospíšil, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 



92/7/RM/2020 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku - Vodovod Količín 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Vodovod Količín" jako nejvýhodnější společnost Vodohospodářské stavby 
Javorník-CZ, s. r. o., za nabídkovou cenu 22.084.547 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

93/7/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 3/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 3/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

94/7/RM/2020 Městské kulturní středisko Holešov, p. o. - oprava v účtování majetku 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
narovnání inventurou zjištěného nesouladu mezi majetkovým programem EMA a 
účetnictvím u oprávek objektů kovárna a zámek dle předloženého návrhu příspěvkové 
organizace Městské kulturní středisko Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

95/7/RM/2020 Souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2020 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 01/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

96/7/RM/2020 Revokace usnesení_Lesy pod Hostýnem s.r.o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revokaci usnesení č. 600/27/RM/2019 Rady města Holešova ze dne 17.12.2019 ohledně 
uzavření pachtovní smlouvy. 
   
Usnesení: PŘIJATO 

 

97/7/RM/2020 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku na nám. Dr. E. Beneše za účelem 
umístění májky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 2/3, o výměře cca 0,33 
m2 (otvor užívaný k ukotvení vánočního stromu), k. ú. Holešov, na období od 30.04.2020 
do 01.06.2020 dle předloženého návrhu. 



Usnesení: PŘIJATO 

 

98/7/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu prodejního stánku - masné krámy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 29, jehož součástí je budova bez čp, (stánek 
č. 1 o velikosti 15,1 m2), pozemku p. č. 30, jehož součástí je budova bez čp., (stánek č. 2 o 
velikosti 14 m2), pozemku p. č. 31, jehož součástí je budova bez čp., (stánek č. 3 o velikosti 
13,42 m2), pozemku p. č. 32, jehož součástí je budova bez čp., (stánek č. 4 - zázemí - o 
výměře 4,96 m2 + 1,63 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

99/7/RM/2020 Zveřejnění záměru výpůjčky částí městských pozemků p. č. 2005/1,2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky částí městských pozemků p. č. 2005/1, zahrada a p. č. 
2005/2, ostatní plocha, celkem o výměře cca 1.091 m2, k. ú. Holešov, za účelem údržby 
pozemku, dle přeloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
100/7/RM/2020 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatelky Martiny 
Stiborové na ulici Novosady u domu čp. 1328 v Holešově. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

101/7/RM/2020 Zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst na části městského pozemku 
p. č. 2727/25, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení vyhrazených parkovacích míst na vlastní náklady žadatelů Jiřího Číhala a 
Bohumila Mlčáka, na městském pozemku p. č. 2727/25, ostatní plocha, o výměře dvou 
parkovacích míst (2 x cca 13 m2), k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

102/7/RM/2020 Přerušená zpráva z RM 02.03.2020 - Vyhodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku - Revitalizace ovocného sadu v zámecké zahradě v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele na veřejnou zakázku "Revitalizace 
ovocného sadu v zámecké zahradě v Holešově" jako nejvýhodnější společnost Vít 



Orlovský, IČO 72432977, Dr. Kachníka 1104, Nivnice, za nabídkovou cenu 1.620.200 Kč 
bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
103/7/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady, a to s těmito žadateli: 
  
- Středisko volného času, p. o., k uspořádání akce "Den Země", konané dne 23.04.2020. 
- Středisko volného času, p. o., k uspořádání akce "Den Dětí", konané dne 31.05.2020. 
- STRG Holešovský region, z. s., k uspořádání akce "Run Rally", konané dne 
16.05.2020. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy částí zámecké zahrady se spolkem MUSICA HOLEŠOV, z. s., 
IČO 228186618, k uspořádání akce "Opery B. Smetany Prodaná nevěsta", konané dne 
06.07.2020, za nájemné 30.000 Kč včetně DPH a kauce 30.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

104/7/RM/2020 Vyhodnocení nabídek na "1. ZŠ Holešov - oprava čelní fasády" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele na veřejnou zakázku "1. ZŠ Holešov - 
oprava čelní fasády" jako nejvýhodnější společnost Rapos, spol. s r. o., Holešov, 
Palackého 529, IČO 25504487, za nabídkovou cenu 3.393.591,67 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

105/7/RM/2020 Dodatek č. 1 k "Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
provozně souvisejících kanalizací" a dodatek č. 1 ke "Smlouvě o nájmu a o provozování 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. dodatek č. 1 k "Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně 
souvisejících kanalizací" ze dne 17.02.2015 uzavřenou se společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém 
znění, 
  

2. dodatek č. 1 ke "Smlouvě o nájmu a o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu" ze dne 13.04.2015 uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČO 49451871, v předloženém znění. 
  

Usnesení: PŘIJATO 

 



106/7/RM/2020 Výpůjčka pozemku p. č. 461/11, jehož součástí je stavba čp. 1652 a 
pozemku p. č. 461/9, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. výpůjčku pozemku p. č. 461/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če (šatna), a pozemku p. č. 461/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba čp. 1652 (klubovna), k. ú. Holešov, Atletice Holešov, z. s., IČO 02057042. 
Příspěvek na energie je stanoven ve výši 12.000 Kč/rok/šatny a 12.000 
Kč/rok/klubovnu od 01.04.2020 na dobu neurčitou dle předloženého a upraveného 
návrhu. 

2. ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené se spolkem Atletika Holešov, z. s., ze dne 
07.07.2015, v platném znění na užívání místnosti č. 301 a místnosti č. 302 budovy čp. 
1419, Holešov, a to dohodou ke dni 31.03.2020. 

3. zveřejnění záměru pronájmu místností č. 301 a č. 302 v budově čp. 1419, Holešov, na 
pozemku p. č. 1851/2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

107/7/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Holešov, Jednota Orel, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 3536/1, 
p. č. 2510,  p. č. 3533/2, vše 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, 
Jednota Orel, kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

108/7/RM/2020 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním sídla společnosti s názvem Šindler clinic, s. r. o., v budově umístěné na 
adrese Holešov, Novosady 1580, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, na pozemku p. č. 1058/6, k. ú. 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

109/7/RM/2020 Čerpání prostředků z investičního fondu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost  příspěvkové organizace Středisko volného času Holešov o čerpání prostředků 
z investičního fondu na opravu a modernizaci elektronického zabezpečovacího zařízení 
dle předloženého návrhu v souladu s požadavky na připojení na PCO MP (pult centrální 
ochrany městské policie). 
 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

110/7/RM/2020 Materiál na stůl 



I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s nákupem ochranných prostředků z rozpočtu, položky „Krizová opatření“, v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu v důsledku pandemie koronaviru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
111/7/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitel příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Holešov: 
  
- Ing. František Fuit, Mgr. Lenka Doleželová, Mgr. Pavel Potůček a Mgr. Petr Chvátal. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 18.03.2020 

 

 

                

                           Ing. Pavel Karhan v. r.                 Oldřich Rektořík v. r. 
                            místostarosta města                 ověřovatel 
 

 

 

Ev. č. 119/2020 

Vyvěšeno dne: 23.03.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 08.04.2020 


