
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 22. schůze Rady města Holešova, která se konala 01.10.2018 

 

313/22/RM/2018 Odměny členům komisí Rady města Holešova za výkon jejich funkce v roce 
2018 

I. Rada města Holešova schválilo 
  
výplatu odměn členům komisí Rady města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2018 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

314/22/RM/2018 Inventarizace majetku a závazků města Holešova za rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vnitřní předpis - Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků města Holešova 
a Plán inventur na rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

315/22/RM/2018 Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bořenovice, Lechotice, 
Ludslavice, Pacetluky, Prusinovice a Třebětice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků" s obcemi Bořenovice, 
Lechotice, Ludslavice, Pacetluky, Prusinovice a Třebětice, na základě kterých budou 
orgány města Holešova  namísto orgánů obcí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu 
obcí veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obcí platnými 
a účinnými právními předpisy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

316/22/RM/2018 Uzavření dodatků veřejnoprávních smluv s obcemi Bořenovice, Ludslavice, 
Prusinovice a Třebětice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření dodatků veřejnoprávních smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcemi Bořenovice, 
Ludslavice, Prusinovice a Třebětice, kterými se mění doba platnosti těchto smluv na dobu 
neurčitou, dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 



317/22/RM/2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lechotice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí" s obcí Lechotice za 
účelem zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů orgány města namísto orgánů obce dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

318/22/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Hankeho - lokalita zahrad Rybníčky" 
 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 3302/3, 
3302/4, 3493/2, 3500/18, 3501/1, 3501/31, 3501/33, 3501/4, 3621/1, 3636/1, 3648, 3649, 
3650, vše k. ú. Holešov, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupenou na základě plné moci ze dne 12.03.2009 
společností  E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
25733591, v souvislosti se stavbou "Holešov, Hankeho - lokalita zahrad Rybníčky" za 
cenu obvyklou ve výši 200 Kč/bm. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

319/22/RM/2018 Zřízení věcných břemen - FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. (dodatky) 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
prodloužení termínů zřízení věcného břemene pro společnost FUERTES 
DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660/2, IČO 26893223, v souvislosti 
s realizací stavby "Centrum obchodu a služeb při ulici Tovární". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

320/22/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Rekonstrukce 24 ks balkonů na DPS 
čp. 1597 - II. ETAPA" 

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 akci "Rekonstrukce 24 ks 
balkonů na DPS čp. 1597 - II. ETAPA", a to společnost RAVAL INTERIER, s. r. o., Holešov, 
Palackého 525, IČO 26276143, s nabídkovou cenou 2.034.349.03 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



321/22/RM/2018 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Modernizace informačních a 
komunikačních technologií v Holešově - nové vyhlášení" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě předloženého doporučení hodnotící komise zpracovatele digitálních 
dokumentů a dodavatele infrastruktury a uzavření smlouvy s vítěznými společnostmi 
AutoCont CZ, a. s. , Ostrava, Hornopolní 3322/34, IČO 47676795, a  VERA, spol. s r. o., 
Praha-Vokovice, Lužná 716/2, IČO 62587978, na veřejnou zakázku "Modernizace 
informačních a komunikačních technologií v Holešově - nové vyhlášení". 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

322/22/RM/2018 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky "Výměna stožárů a svítidel VO v ul. 
Tovární" 

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 akci "Výměna stožárů a 
svítidel VO v ul. Tovární", a to společnost SATTURN Holešov, spol. s r. o., Dlažánky 306, 
IČO 46900250, s nabídkovou cenou 1.487.660 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

323/22/RM/2018 Smlouva příkazní o správě a provozování mobilního pódia 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
smlouvy příkazní o provozování mobilního pódia v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

324/22/RM/2018 Odpis pohledávky na nájemném a službách 

I. Rada města Holešova schválila 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách zemřelého Josefa Hybnera, bytem Holešov, 
pro nemajetnost a Milana Libenského, bytem Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního 
řízení. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

325/22/RM/2018 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení" na území města Holešova - příloha č. 2 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
přílohu č. 2 k pravidlům pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení" na území města Holešova dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



326/22/RM/2018 Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 1/2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 1/2018 dle přeloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

327/22/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Dopravní terminál Holešov" - přerušená 
zpráva z RM 03.09.2018, 17.09.2018 

I. Rada města Holešova schválila 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČO 60838744, na realizaci stavebních prací investiční akce "Dopravní 
terminál Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

328/22/RM/2018 Uzavření dodatku se spolkem Skřítek, z. s. 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
nájemní vztah spolku Skřítek, z. s., IČO 22722025 a města týkající se budovy hájenky 
Zámecká čp. 188 a pozemků p. č. 446, 449/1 a 449/2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

329/22/RM/2018 Vyhodnocení nabídek "Projektová dokumentace - Obnova mlýnského 
náhonu a zámeckých rybníků" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele pro zpracování projektové 
dokumentace k veřejné zakázce: "Obnova mlýnského náhonu a zámeckých 
rybníků" jako nejvýhodnější společnost STUDIO BRÁCHA, s. r. o., Holešov, Sušilova 
448/56, IČO 07311915, za nabídkovou cenu 2.000.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

330/22/RM/2018 Žádost o poskytnutí dotace spolku Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí finanční dotace spolku Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kroměříž, Kollárova 
658/13, IČ0 04412672, ve výši 3.000 Kč na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



331/22/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
9/2018/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky na 
jednotlivá druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se 
transfery vynakládají. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

332/22/RM/2018 Změny finančních plánů příspěvkových organizací pro rok 2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím: 
  
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
  
změnu finančních plánů pro rok 2018 dle předložených návrhů. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

333/22/RM/2018 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku části zámecké zahrady, a to: 
  
- Rusavská sportovní, z. s., k uspořádání akce "Night Trail Run 2018" konaného dne 
06.10.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

334/22/RM/2018 Vyhodnocení výzvy na dodávku komunálního traktoru do zámecké zahrady 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
výběrové řízení na dodavatele traktoru do zámecké zahrady.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

335/22/RM/2018 Souhlas s rekonstrukcí tělocvičny T.J. Sokol Holešov 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s rekonstrukcí tělocvičny - 2. etapa spolku Tělocvičná jednota Sokol Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



336/22/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezplatné poskytnutí 2 ks publikace "Holešov - město ve spirálách času" každému 
školskému zařízení města, vyjma mateřských škol. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

337/22/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s udělením "Pamětního listu v deskách" členovi Zastupitelstva města Holešova PaedDr. 
Zdeňku Janalíkovi. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 04.10.2018 

 

 

 

    Mgr. Rudolf Seifert v. r.                     Mgr. Milan Fritz v. r. 
          starosta města                                 ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 424/2018 
Vyvěšeno dne: 10.10.2018 
Bude sejmuto dne: 26.10.2018 
Sejmuto dne: 


