
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.10.2019 
 

442/22/RM/2019 Inventarizace majetku a závazků města Holešova za rok 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
plán inventur na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

443/22/RM/2019 Výběrové řízení - "Holešov - Rekonstrukce kulturního a společenského 
centra - III. NP - prohlídkový okruh, první část" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci "Holešov - Rekonstrukce kulturního a společenského centra 
- III. NP - prohlídkový okruh, první část" 

2. přímé oslovení společností se žádostí o účast ve výběrovém řízení dle předloženého 
návrhu. 
 

III. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise: Ing. Stanislav Julíček, Ing. Aleš Trněný, Ing. Simona Stuchlíková, 
Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík. 
 
Náhradníci: Radka Stratilová, Ing. Dušan Leško, Nikola Hradilová, Milan Roubalík a Zdeněk 
Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

444/22/RM/2019 Žádost ZUŠ Holešov 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost Základní umělecké školy F.X. Richtera Holešov o pronájem podkrovních místností 
v budově Pivovarská 1419, Holešov, za účelem vyučování a poskytování školských služeb. 
  
II. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s uvedenou žádostí Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov. 
 
III. Rada města Holešova pověřila 
  
 ředitele školy MgA. Petra Juráška, ArtD., zahájením jednání s dotčenými institucemi. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

445/22/RM/2019 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské policie v obci 
Kostelec u Holešova 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se 
  
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie" s obcí 
Kostelec u Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

446/22/RM/2019 2. úprava rozpočtu - 3. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci 3. Základní škola Holešov, Družby 329, rozpočtové opatření č. 2 
na rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

447/22/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 10/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

448/22/RM/2019 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na realizování projektu 
"Víceúčelové hřiště Žopy" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přijetí nadačního příspěvku v grantovém řízení "Oranžové hřiště" (Nadace ČEZ) na 
schválený projekt "Víceúčelové hřiště Žopy" ve výši 500.000 Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí tohoto příspěvku dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

449/22/RM/2019 Ceník inzerce měsíčníku Holešovska 

I. Rada města Holešova schválila 
  
ceník inzerce měsíčníku Holešovsko dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

450/22/RM/2019 Přerušená zpráva z RM 10.09.2019 - Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy částí zámecké zahrady se spolkem Akce Holešov, z. s., k 
uspořádání akce "Majáles 2020", konané dne 30.04.2020, za nájemné 30.000 Kč včetně 



DPH a kauce 10.000 Kč s podmínkou, že 01.05.2020 do 9:00 hod. bude zahrada 
předána bez závad. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

451/22/RM/2019 Pronájem části městského pozemku p. č. 2661/1 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 2661/1, ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, k. ú. 
Holešov, Jiřímu Daňkovi za účelem parkování na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 
3.000 Kč + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

452/22/RM/2019 Pronájem části městského pozemku, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 1738/3, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, k. ú. 
Dobrotice, společnosti EL-ENG, s. r. o., na dobu neurčitou za cenu nájemného 1.000 
Kč/m2/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

453/22/RM/2019 Uzavření dodatku s Golfovým klubem Holešov z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků uzavřené se spolkem Golfový klub 
Holešov, z. s., IČO 26577691, týkající se úpravy nájemného, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

454/22/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady se spolkem Rusavská sportovní, z. 
s., k uspořádání akce "Night trail run 2019", konané dne 05.10.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

455/22/RM/2019 Výzva k podání nabídky na rekonstrukci objektu klubovny stadionu Míru - 
vyhodnocení 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
zahájení pozastavených prací na objektu klubovny města. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (v platnosti od 
07.02.2019) a na základě podaných nabídek na akci "Výzva k podání nabídky na menší 



veřejnou zakázku - stavební práce - rekonstrukce objektu klubovny na stadionu Míru v 
Holešově - III. etapa" Topič, s. r. o., Holešov, IČO 26947684, za nabídkovou cenou 
1.439.685 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

456/22/RM/2019 Uzavření dodatku č. 05 a 06 se společností VERA, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku číslo 05 a 06 ke smlouvě číslo SWRp/09/51 se společností VERA, spol. 
s r. o., týkající se poskytování "Základní technické podpory", dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

457/22/RM/2019 Výzva k podání nabídky na návrh uměleckého díla s motivem "Památník 
smíření" na nám. sv. Anny před kostelem sv. Anny v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění výzvy k podání nabídky na návrh uměleckého díla s motivem "Památník 
smíření" na náměstí sv. Anny před kostelem sv. Anny v Holešově dle přiložené zadávací 
dokumentace. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
hodnotící komisi ve složení: Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Pavel Karhan, Milan Roubalík, Ing. arch. 
Josef Mrázek, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Radim Skotek, Mgr. Oldřich Machálek, Miroslav 
Olšina a Ing. Karel Bartošek. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

458/22/RM/2019 Smlouva o finančním pronájmu osobního automobilu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
smlouvu č. 720119002 se společností TOMA, a. s., Otrokovice o finančním pronájmu a 
následném odkoupení pronajaté věci - leasing osobního automobilu Škoda Fabia pro 
Odbor SVZ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

459/22/RM/2019 Přerušená zpráva z RM 23.09.2019 - Finanční ocenění v souvislosti se 
zvláštní cenou starosty města Holešova v rámci soutěže Zlatý oříšek Zlínského kraje 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
udělení finanční odměny ve výši 5.000 Kč vítězi zvláštní ceny starosty města Holešova v 
soutěži "Zlatý oříšek Zlínského kraje 2019" a pověřila starostu města předáním této 
odměny. 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 



460/22/RM/2019 Žádost o souhlas s užitím znaku města 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s užitím znaku města u příležitosti pořádání slavností spolku Jednota Orel Holešov, z. s. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 11.10.2019 

 

 

     

           Mgr. Rudolf Seifert v. r.              Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
                  starosta města                             ověřovatelka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 432/2019 

Vyvěšeno dne: 16.10.2019 

Bude sejmuto dne: 01.11.2019 

Sejmuto dne: 


