
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.03.2018 
 

57/7/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 520, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře 9.574 m2, k. ú. Všetuly, 
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

58/7/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3326/11, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3326/11, ostatní plocha, o výměře    
20 m2, k. ú. Holešov, společnosti E-ON Distribuce,   a. s., za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady 
s prodejem spojené. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

59/7/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2907 a p. č. 2908, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2907, o výměře 284 m2, ostatní plocha a 
pozemku p. č. 2908, o výměře 500 m2, zahrada, vše  k. ú. Holešov, za cenu 400 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené. 

Usnesení: PŘIJATO 

  

60/7/RM/2018 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 878/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 878/2, ostatní komunikace, o 
výměře cca 60 m2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

61/7/RM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 950/84 a p. č. 950/124, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  



úplatné nabytí pozemků ideální 1/4  pozemku p. č. 950/84, ostatní plocha (106,5 m2)  a 
ideální 1/4 pozemku p. č. 950/124, zahrada, (7,25 m2), vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Josefa 
Pechy do vlastnictví města Holešova za cenu 200 Kč/m2.  

Usnesení: PŘIJATO  

 

62/7/RM/2018 Úplatné nabytí pozemků p. č. 950/84 a p. č. 950/124, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
úplatné nabytí pozemků ideální 1/4  pozemku p. č. 950/84, ostatní plocha (106,5 m2)  a 
ideální 1/4 pozemku p. č. 950/124, zahrada, (7,25 m2), vše k. ú. Holešov, z vlastnictví Zdeňka 
Doležela do vlastnictví města Holešova za cenu 200 Kč/m2.  

Usnesení: PŘIJATO  

 

63/7/RM/2018 Výběr dodavatele zahradnických služeb pro péči o záhony a mobilní zeleň v 
centru města Holešova 

I. Rada města Holešova určila 
  
dodavatele zahradnických služeb pro péči o záhony a mobilní zeleň v centru města 
Holešova v souladu s vnitřním předpisem č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, a to společnost Blažej Stella, Zlín, Horní dědina 14, za cenu 
498.449 včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

64/7/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Místní komunikace na ul. Bezručova, 
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 "Místní komunikace 
na ul. Bezručova, Holešov", a to společnost PSM plus, s. r. o., Brno, Starobrněnská 334/3, 
s nabídkovou cenou 1.836.902 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

65/7/RM/2018 Revitalizace parku, ul. Masarykova, Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
revitalizaci parku na ulici Masarykova v Holešově včetně přemístění sochy T. G. 
Masaryka  dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

66/7/RM/2018 Zřízení věcného břemene "REKO MS Holešov - Přerovská + 2, číslo stavby: 
7700100527" 

I. Rada města Holešova schválila 
  



zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 685, p. č 
703/1, p. č. 739/1, p. č. 739/3, p. č. 739/4, p. č. 740, p. č. 772/2, p. č. 3002, p. č. 3003, p. 
č.3010/3, p. č. 3031/1, p. č.3032/5, p. č. 3032/12, p. č.3032/13, p. č. 3574/1, p. č. 3574/2, 
vše k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, 
IČO 27295567, zastoupená společností GridServices, s. r. o., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 
499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou "REKO MS Holešov - Přerovská + 2, číslo 
stavby: 7700100527" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

67/7/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Zahradní - kabel. smyčka NN, Novák" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 
705/1, ostatní plocha, o výměře 10.742 m2, p. č. 709/1, ostatní plocha, o výměře 708 m2, 
vše k. ú. Všetuly, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou "Holešov, 
Zahradní - kabel. smyčka NN, Novák" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

68/7/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Všetuly - kabel. smyčka NN, Janečka" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 975/1, 
ostatní plocha, o výměře 1.639 m2, k. ú. Všetuly, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v 
souvislosti se stavbou "Všetuly - kabel. smyčka NN, Janečka" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

69/7/RM/2018 Pronájem restaurace, klubu a kavárny v objektu zámku - vyhodnocení 
výběrového řízení 

I. Rada města Holešova projednala 
  
zprávu hodnotící komise výběrového řízení na pronájem nebytových prostor restaurace, 
klubu a kavárny v objektu holešovského zámku. 
 
II. Rada města Holešova rozhodla 
  
o zrušení výběrového řízení na tento pronájem. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

70/7/RM/2018 Podání návrhu soudu na určení kupní ceny pozemku 

I. Rada města Holešova schválila 
  



podle ustanovení § 101 odst. 7 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů podání návrhu soudu na určení kupní ceny pozemků p. č.1390/3 
a 1390/8, k. ú. Holešov, ke kterým má město Holešov předkupní právo.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

71/7/RM/2018 Poptávkové řízení - "Internetové připojení Městského úřadu Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zadávací dokumentaci poptávkového řízení - "Poptávkové řízení - Internetové připojení 
MěÚ Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova rozhodla 
  
o tom, že v rámci poptávkového řízení budou obesláni následující dodavatelé poptávané 
služby:  

- České Radiokomunikace, a. s., IČO 24738875 
- RAAB Computer, s. r. o., IČO 05558069 
- T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO 64949681 
- O2 Czech Republic, a. s., IČO 60193336 
 

III. Rada města Holešova jmenovala 
  
hodnotící komisi v následujícím složení: 
  

- Mgr. Magdaléna Žujová 
- Mgr. Aleš Křížan 
- Bc. Irena Ďuláková 
- Ludmila Hřeben Štaudnerová 
- Ing. Dušan Leško 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

72/7/RM/2018 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Výměna stožárů VO Holešov, ulice Palackého, 
Masarykova, Zlínská" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností SATTURN Holešov, spol. s r. o., 
Holešov, Dlažánky 305, IČO 46900250, na realizaci investiční akce "Výměna stožárů VO 
Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

73/7/RM/2018 Finanční příspěvek ZK na zajištění dopravní obslužnosti - městská 
autobusová doprava 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti mající 
charakter městské autobusové dopravy ve výši 346.000 Kč na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO  
 

74/7/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Výměna výtahů na DPS č. p. 1134 a 
1136 v ul. Havlíčkova, 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 "Výměna výtahů na 
DPS č. p. 1134 a 1136 v ul. Havlíčkova, Holešov", a to společnost VYMYSLICKÝ-
VÝTAHY, spol. s r. o., Uherské Hradiště, Pivovarská 542 s nabídkovou cenou 1.670.260 Kč 
včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

75/7/RM/2018 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2018/00055 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2018/00055 se společností Česká telekomunikační a. s., Praha 3 - Žižkov, 
Olšanská 2681/6, IČO 04084063, na realizaci investiční akce "Holešov - okružní křižovatka 
ul. Tovární" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

76/7/RM/2018 Souhrn usnesení komisí rady města za období 1-2/2018 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 1-2/2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

77/7/RM/2018 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady spolku BK Holešov, z. s., ke spolupořádání akce 
"Zámecká 5", která se bude konat 08.06.2018 včetně kauce ve výši 1.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

78/7/RM/2018 Vyhlášení volných dní na 2. Základní škole Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vyhlášení dvou volných dní (30.04.2018 a 07.05.2018) na 2. Základní škole Holešov ze 
závažných organizačních důvodů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

79/7/RM/2018 Úprava Organizačního řádu MěÚ Holešov 



 
 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov k 01.05.2018. 
 
II. Rada města Holešova zřídila 
  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění Odbor právní a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Holešov k 
01.05.2018. 
 
III. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 - Organizační řád Městského úřadu 
Holešov, a to s účinností od 01.05.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

80/7/RM/2018 Materiál na stůl 
 

I. Rada města Holešova pověřila  
 
Odbor tajemníka Městského úřadu Holešov vyhlášením poptávkového řízení na odprodej 
a likvidaci cca 30 m3 dřevní hmoty ze zimních polomů v zámecké zahradě s tím, že jediným 
kritériem bude výše nabídnuté ceny. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 23.03.2018 

 

 

 

          Mgr. Rudolf Seifert v. r.                       Mgr. Milan Fritz v. r. 
                starosta města                       ověřovatel 
 

 

 

 

Ev. č.: 100/2018 

Vyvěšeno dne: 26.03.2018 

Bude sejmuto dne: 11.04.2018 

Sejmuto dne: 



 


