
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 14. schůze Rady města Holešova, která se konala 14.06.2021 

 

216/14/RM/2021 Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 v předloženém znění. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

217/14/RM/2021 Přijetí daru - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
oznámení o přijetí finančního daru příspěvkovou organizací 2. Základní škola 
Holešov, Smetanovy sady 625, v hodnotě 33.370 Kč.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

218/14/RM/2021 Petice č. 1/2021 - Rekonstrukce úseku cesty ul. Horní vedoucí k ul. 
Přerovská 

I. Rada města Holešova projednala 
  
přijatou petici evid. č. 1/2021 ze dne 03.06.2021 týkající se žádosti o rekonstrukci úseku 
cesty z ul. Horní k ul. Přerovská.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

219/14/RM/2021 Petice č. 2/2021 - Rekonstrukce mostu přes potok Rusava 

I. Rada města Holešova projednala 
  
přijatou petici evid. č. 2/2021 ze dne 03.06.2021 týkající se žádosti o rekonstrukci mostu 
přes potok Rusava. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

220/14/RM/2021 Nákup elektrické energie pro roky 2022 a 2023 

I. Rada města Holešova schválila 
  
cenovou nabídku společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., Brno, na nákup elektrické 
energie pro město a jeho organizace  

1. pro rok 2022  

2. pro rok 2023 
  



dle předložených návrhů. 

  

Usnesení: PŘIJATO 

 

221/14/RM/2021 Finanční odměny ředitelům příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výši finanční odměny 
  
- ředitelce 1. Základní školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové, 
- ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Heleně Moravčíkové, 
- řediteli 3. Základní školy Holešov Mgr. Ivo Junáškovi, 
- ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Krčové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Mgr. Ivaně Oralové, 
- ředitelce Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě 
Turoňové, 
- ředitelce Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové, 
- řediteli Ústřední školní jídelny Holešov, příspěvková organizace Karlu Kotoučkovi, 
- ředitelce Centra pro seniory, příspěvková organizace  Ing. Janě Šťastné, 
- řediteli Městského kulturního střediska Holešov, příspěvková organizace Mgr. Karlu 
Adamíkovi 
  
dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

222/14/RM/2021 Podání žádosti o registraci znaku a vlajky města Holešov do REKOSu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o registraci znaku a vlajky města Holešova do REKOSu dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

223/14/RM/2021 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním sídla spolku s názvem  Tělovýchovná jednota Holešov, z. s., IČO 18188389, 
v budově umístěné na adrese Holešov, Pivovarská 1419, zapsané v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, na LV 
10001 pro k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

224/14/RM/2021 Zřízení přípravné třídy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení přípravné třídy na 3. Základní škole Holešov, IČO 70841471, Družby 329, 
769  01 Holešov, na školní rok 2021/2022. 



Usnesení: PŘIJATO 

 

225/14/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 8/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 8/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

226/14/RM/2021 Změna rozpočtu - RO 3/2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

227/14/RM/2021 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. účetní závěrku za rok 2020 a 

2. závěrečný účet města Holešova za rok 2020 
  
dle předložených návrhů.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

228/14/RM/2021 Udělení "Pamětních listů v deskách" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
udělení "Pamětních listů v deskách" u příležitosti 30. výročí založení Policie České 
republiky 
- vrchnímu radovi plk. PaedDr. Mgr. Pavlu Novákovi, MBA, řediteli VPŠ a SPŠ MV v 
Holešově, 
- vrchnímu radovi plk. Ing. Bc. Andreji Rohálovi, Ph.D., zástupci ředitele pro výuku a 
výcvik VPŠ a SPŠ MV v Holešově, 
- Ing. Bc. Martinu Novotnému, zástupci ředitele pro ekonomiku VPŠ a SPŠ MV v Holešově, 
- npor. Mgr. Janu Novákovi, vedoucímu obvodního oddělení Policie ČR Holešov, 
- npor. Bc. Janu Bukovjanovi, zástupci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Holešov, 
- plk. JUDr. Josefu Šilpochovi, emeritnímu řediteli SPŠ MV v Holešově,  
- pplk. Mgr. Evě Vichlendové, radovi pro zahraniční styky, prevenci a propagaci, 
- nprap. Mgr. Janu Nohýlovi, dlouholetému pracovníkovi obvodního oddělení Policie ČR 
Holešov, 
- nprap. Josefu Čačalovi, dlouholetému pracovníkovi obvodního oddělení Policie ČR 
Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
229/14/RM/2021 Odpis majetku - Městské kulturní středisko Holešov 



I. Rada města Holešova schválila 
  
odpis majetku z účetnictví v hodnotě 97.033 Kč příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko, p. o., Holešov, nám. F. X. Richtera 190, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

230/14/RM/2021 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti v areálu Sádek 
Dobrotice na pozemku p. č. 875/1 v k. ú. Dobrotice (dle GPL č. 633-162/2020 nový st. 629). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

231/14/RM/2021 Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov v hodnotě 1.565.289 Kč bez DPH. 

2. uzavření smlouvy č. D/0935/2021/KH o poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Zlínského kraje do výše 350.000 Kč, současně však max. 16,67 % celkových 
způsobilých výdajů na realizaci projektu "Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov" 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

232/14/RM/2021 Určení platu Jaroslavě Turoňové 

I. Rada města Holešova určila 
  
plat Jaroslavě Turoňové s účinností od 1. srpna 2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

233/14/RM/2021 Upravení pravidel pro uzavírání darovacích smluv 

I. Rada města Holešova pověřila 
  
starostu města uzavíráním darovacích smluv týkajících se přijetí peněžitých darů do 
výše 15.000 Kč, vázaných na rozvoj místních částí, případně pořízení, opravy a údržbu 
majetku města v této místní části. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 
 
 
234/14/RM/2021 Účast v projektu Šablony III - 3. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 



  
účast v projektu "Výzva č. 02 20 080 Šablony III " vyhlášeném MŠMT v operačním 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" pro příspěvkovou organizaci 3. Základní škola 
Holešov, Družby 329, bez finanční spoluúčasti zřizovatele. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

235/14/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

236/14/RM/2021 Žádost Miroslava Barota o prodej pozemku, k. ú. Holešov, Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků: 

1. p. č. 1932/4, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
záměru 

2. p. č. 1923/4, trvalý travní porost, o výměře 1470 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
záměru 

3. p. č. 762/1, orná půda, o výměře cca 1000 m2, k. ú. Všetuly, dle předloženého záměru 
  
pro výstavbu rodinného domu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

237/14/RM/2021 Žádost Jiřího Murína o prodej části pozemku, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1977/5, orná půda, o výměře 
cca 165 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

238/14/RM/2021 Žádost manželů Janáčových o prodej pozemku, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 555/2, zahrada, o výměře 382 m2, 
k. ú. Všetuly, za minimální kupní cenu 1.000 Kč dle předloženého záměru. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
239/14/RM/2021 Žádost Radovana Závrbského o prodej pozemků, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  



zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 1228, orná půda, o výměře 
1619  m2 a p. č. 1229, zahrada, o výměře 996 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého záměru. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

240/14/RM/2021 Žádost Zdeňka Hlobila o směnu pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví Zdeňka Hlobila přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 3476, orná půda, a část pozemku p. č. 3477, 
orná půda, o celkové výměře cca 132 m2, k. ú. Holešov, a z vlastnictví města přejde do 
vlastnictví Zdeňka Hlobila část pozemku p. č. 3642, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře cca 115 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. Náklady na směnu pozemků 
uhradí město Holešov. Rozdílná výměra pozemků nebude finančně kompenzována. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

241/14/RM/2021 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - odmítnutí návrhu (P. 
Janečková) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vzít na vědomí 
  
odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Holešov, který podala Pavla 
Janečková dne 12.01.2021, z důvodu neodstranění nedostatku tohoto návrhu v souladu s 
§ 46 odst. 2 stavebního zákona. Předmětem návrhu byl požadavek na vymezení 
částí  pozemků p. č. 292/3 a 293 v  k. ú. Žopy na plochu pro individuální bydlení. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

242/14/RM/2021 Golfový Klub Holešov z. s. - prodloužení termínu dokončení 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
žádosti společnosti Golfový Klub Holešov, z. s., o prodloužení termínu dokončení 
stavby do 31.12.2021. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

243/14/RM/2021 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1333/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1333/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 6 m2, k. ú. Holešov, za účelem realizace stavebního objektu SO 01-
17-05.1 (realizace části nového veřejného chodníku) dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

244/14/RM/2021 Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku p. č. 1147/9, k. ú. 
Holešov 



I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku p. č. 1147/9, zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú. Holešov, o výměře cca 400 m2 k zahrádkářským účelům dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

245/14/RM/2021 Pronájem části městského pozemku p. č. 1333/2, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem 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), státní organizaci Správa železnic,  na dobu určitou do 08/2022, za nájemné 22 
Kč/1 m2/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

246/14/RM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2/12, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2/12, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 454 m2, 
k. ú. Všetuly, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Holešova.  

2. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BKM/2968/2021-BKMM v předloženém znění.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

247/14/RM/2021 Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2/2019 AGROVA, a. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 2/2019 mezi městem Holešov a 
společností AGROVA, a. s., IČO 25303589, dle kterého se předmět pachtu rozšíří na 1 rok, 
tj. do 31.05.2022, o část pozemku p. č. 379/1 v k. ú. Tučapy u Holešova o výměře 2217 m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

248/14/RM/2021 Zajištění finančních prostředků na realizaci záměru "Renovace veřejného 
osvětlení města Holešova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
finanční spoluúčast projektu "Renovace veřejného osvětlení města Holešova", a to v plné 
výši. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

249/14/RM/2021 Zřízení služebnosti - Holešov, Rybníčky, p. Vránová 



I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3648 v 
k.  ú. Holešov pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, IČO 

28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, Rybníčky, p. Vránová, smyčka NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

250/14/RM/2021 Zřízení služebnosti - Holešov, Jednota Orel, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3533/3 v 
k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, IČO 
28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, Jednota Orel, kab. NN" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

251/14/RM/2021 Zřízení služebnosti - Holešov, Sokolovna, úprava NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 1422/2 v 
k.  ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, IČO 
28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, Sokolovna, úprava NN" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

252/14/RM/2021 Změna odpis. plánu, čerpání IF - MKS 

I. Rada města Holešova schválila 
  
 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov, nám. F. X. Richtra 190 

1. změnu odpisového plánu na rok 2021 - zhodnocení budovy zámku, 

2. čerpání investičního fondu ve výši 99.084,48 Kč.  
Usnesení: PŘIJATO 

 

253/14/RM/2021 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady organizaci Městské kulturní 
středisko Holešov, p. o., na spolupořádání akce "Na plný kecky" s městem Holešov, 
konané dne 19.06.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

254/14/RM/2021 Úplatné nabytí částí pozemků od Milana Staňka a Radka Záboojníka 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 



  
úplatné nabytí části pozemku p. č. 542/1, ostatní plocha, o výměře cca 193 m2, k. ú. 
Všetuly, z vlastnictví Milana Staňka k 1/2 a Radka Zábojníka k 1/2 do vlastnictví města 
Holešova za kupní cenu 500 Kč/m2 + DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

255/14/RM/2021 Pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1841 Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o 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 Petru Křížkovi za nájemné 1.700 Kč/měsíc + náklady na 
energie - voda, elektrika, teplo, odpad. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 21.06.2021 

 

 

   

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

 

 

 

Ev.č. 202/2021 

Vyvěšeno dne: 24.06.2021 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 12.07.2021 


