
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  
z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.05.2022 

 

157/8/RM/2022 Změna rozpočtu p. o. Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2022 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, Příční 1475, 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

158/8/RM/2022 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 7/2022 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 7/2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

159/8/RM/2022 Žádost o schválení dodatku ke zřizovací listině p. o. Centrum pro seniory 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro seniory Holešov, Příční 
1475, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

160/8/RM/2022 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Osadního výboru 
Tučapy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Osadního výboru, Tučapy čp. 68, 
o výměře 12,60 m2 za částku 250 Kč/měsíc + energie. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

161/8/RM/2022 Individuální žádost o dotaci z Fondu města Holešova- Vypůjčení léčebné 
pomůcky 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury, 
sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného Programu pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast v roce 2022 
s Ivonou Krčmařovou, bytem Dobrotice, ve výši 29.800,- Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

162/8/RM/2022 Povolení používání zábavní pyrotechniky - ohňostroje 

I. Rada města Holešova schválila 
povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2021 o regulaci používání 
zábavní pyrotechniky k realizaci ohňostroje u příležitosti svatby, která se bude konat 
02.07.2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



 

163/8/RM/2022 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady v rámci oslav 700 let založení města s 
těmito organizacemi a spolky: 
 

1. Agentura VELRYBA, s. r. o., IČO 26910071, k uspořádání akce "Holešovská 
regata" konané ve dnech 16.-18.06.2022. Příspěvek na údržbu zámecké zahrady je 
stanoven částkou ve výši 30 Kč za každého platícího návštěvníka počínaje třítisícímprvním 
(od 3001). 

2. spolek T.J. Sokol Třebětice, k uspořádání akce "Župní přebor v zálesáckém závodu 
zdatnosti" dne 14.05.2022. 

3. příspěvková organizace Středisko volného času - TYMY k uspořádaní 
akce "Olympijský běh" dne 22.06. 2022 15:00-19:30 h.  

4. Healing Festival, s. r. o., IČO 17070929, k uspořádání akce "Healing festival" ve 
dnech 01.- 08.08.2022. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

164/8/RM/2022 Vjezd vozidel na nám. Sv. Anny - zásobování 

I. Rada města Holešova schválila 
  
způsob zásobování prodejen v domě čp. 11/46 na nám. Dr. E. Beneše, a to nájezdem vozidel 
pouze z tohoto náměstí. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

165/8/RM/2022 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 2590/95, k. ú. Holešov, pro 
zřízení vyhrazeného parkoviště 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 2590/95,  k. ú. Holešov, ostatní 
plocha, o výměře cca 8 m2, ul. Tovární, za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího místa dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

166/8/RM/2022 Lesní hospodářské osnovy - snížení smluvní pokuty 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
snížení smluvní pokuty za zpracování "Lesních hospodářských osnov" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

V Holešově 11.05.2022 

   Mgr. Rudolf Seifert       Mgr. Jana Slovenčíková  
   starosta města           ověřovatelka 

 
Ev.č. 168/2022 
Vyvěšeno dne. 13.05.2022 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 30.05.2022 

 


