
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021 

 

175/10/RM/2021 Změna rozpočtu - 3. ZŠ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2021 příspěvkové organizace 3. Základní škola 
Holešov, Družby 329, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

176/10/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 7/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 7/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

177/10/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace na Festival židovské kultury 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přijetí dotace od Zlínského kraje na pořádání "Festivalu židovské kultury Ha-Makom 
Holešov 2021" ve výši 57.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

178/10/RM/2021 Memorandum o spolupráci se Správou železnic 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření Memoranda o spolupráci se státní organizací Správa železnic se 
sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

179/10/RM/2021 Zveřejnění záměru výpůjčky městského pozemku p. č. 1802/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
 
zveřejnění záměru výpůjčky městského pozemku p. č. 1802/2, k. ú. Holešov, o výměře 
1246 m2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



180/10/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1333/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1333/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 54 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního objektu 
SO 01-17-05.1 (demontáž stávajícího oplocení areálu ST Zlín a realizaci části nového 
veřejného chodníku) dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

181/10/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 3706/11, 
k.  ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 3706/11, k. ú. Holešov, o 
výměře 120 m2 společnosti VALPOL doprava, s. r. o., Valašská Polanka, dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

182/10/RM/2021 Pronájem poštovních schránek pro lokalitu za zámeckou oborou a 
rybníčky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o nájmu poštovní schránky za minimální výši 300 Kč/rok včetně DPH 
s Petrem Kuželem v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

183/10/RM/2021 Smlouva o užívání autobusového nádraží 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží se Zlínským krajem dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

184/10/RM/2021 Uzavření smlouvy o dílo pro zhotovení PD "Obnova krajinných struktur - 
Dobrotice, Žopy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dílo se společností Paměť krajiny, s. r. o., IČO 29306922, 
Všetičkova 615/5, 602 00 Brno, na zhotovení projektové dokumentace "Obnova 
krajinných struktur - Dobrotice, Žopy" za cenu 156.500 Kč + 21% DPH dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



185/10/RM/2021 Udělení souhlasu k užívání dronu nad stadionem Míru v Holešově 

I. Rada města Holešova udělila souhlas 
  
Aleši Ryškovi ml. s užíváním dronu nad sportovním areálem - stadion Míru v Holešově 
za účelem zpracování propagačních materiálů sportovního oddílu Atletika Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

186/10/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 1841 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bufet o velikosti 50 m2 včetně 
skladových prostor a sociálního zázemí, nacházející se v přízemí budovy čp. 1841, která je 
součástí pozemku p. č. 462/26, k. ú. Holešov, a to na dobu neurčitou za účelem 
provozování hostinské činnosti dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

187/10/RM/2021 Žádost spolku Atletika Holešov o převod správy stadionu Míru a úpravu 
jeho užívání 

I. Rada města Holešova neschválila 
 

1. uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce se spolkem Atletika Holešov, z. s., z 
důvodu převodu správy celého areálu stadionu Míru na tento spolek, a to od 
01.07.2021 včetně pracovní pozice správce. 

2. ukončení stávajících smluv se spolky SFK ELKO Holešov, z. s., a Fotbalový klub 
Holešovské holky, z. s., na užívání pozemků a šaten v areálu stadionu Míru z 
důvodu užívání areálu výhradně spolkem Atletika Holešov, z. s. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

188/10/RM/2021 Poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádné finanční dotace 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
III. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města 
Holešova nad 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 
(tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



189/10/RM/2021 Smlouva o přeložce EG.D - "Okružní křižovatka Všetuly" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem Holešov a 
společností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, v 
souvislosti s připravovanou stavbou "Holešov - Všetuly, silnice II/432 a II/438, okružní 
křižovatka" dle předloženého návrhu.   
    
Usnesení: PŘIJATO 

 

190/10/RM/2021 Žádost Mgr. Nevřala - Americký park 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
žádost Mgr. Jakuba Nevřaly, bytem Bezručova 1202, Holešov, týkající se investic a 
údržby v Americkém parku. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

191/10/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání přihlášky do výběrového řízení na národní zahájení Dnů evropského dědictví 
2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

192/10/RM/2021 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
dopis Mgr. Jakuba Nevřaly týkající se řešení dopravní situace v ul. Pivovarská a 
odpověď místostarosty Ing. Pavla Karhana. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 31.05.2021 

 

                   

                         Mgr. Rudolf Seifert v. r.                       Bc. Jakub Šneidr v. r. 
                         starosta města                          ověřovatel 
 

Ev.č. 180/2021 

Vyvěšeno dne:07.06.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 23.06.2021 


