
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 17.09.2018 

 

301/21/RM/2018 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy k pronájmu části zámecké zahrady: 
  
- s Nestlé Česko, s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČO 
45799504, DIČ CZ45799504, k uspořádání akce "Rodinný den pro zaměstnance", 
který se bude konat 22.09.2018, za nájemné 15.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

302/21/RM/2018 Výběrové řízení "Dodávky elektrické energie a plynu pro město Holešov na 
období 2019 a 2020" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložené zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele elektrické 
energie pro město Holešov na období 2019 a 2020.  
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy hodnotící komise a její náhradníky: 
  
Členové hodnotící komise: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Dušan Leško, Ing. Alexandra Klusák 
Snopková (ČESKÝ PROJEKT - poradenství, s. r. o.), Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. 
Martin Koplík 
  
Náhradníci: Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal, Ing. Stanislav Julíček, Zdeněk Hlobil a 
Jiřina Hradilová. 
 
Iii. Rada města Holešova pověřila 
  
jednatele společnosti Tepelné hospodářství Holešov spol. s r. o.  projednat ceny plynu na 
období 2019 a 2020.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

303/21/RM/2018 Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor na ul. Tovární čp. 1407 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově Městského úřadu Holešov na ul. 
Tovární na dobu neurčitou, a to 5 místností a část chodby v přízemí budovy čp. 1407 dle 
předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO  

 

304/21/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Město - nab. stanice, kab. NN" - 
přerušená zpráva z RM 03.09.2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 394/2, ostatní 
plocha, o výměře 3.464 m2, 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, Město - nab. stanice, 
kab. NN" dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

305/21/RM/2018 Zřízení věcného břemene "REKO MS Holešov - Sadová + 2" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků parc. č. 
1946/3,   parc. č. 1946/15,   parc. č. 1946/14,   parc. č. 1946/46,   parc. č. 1946/45,   parc. č. 
1961,   parc. č. 1962/9,   parc. č. 2005/1,   parc. č. 2005/3,   parc. č. 2005/4,   parc. č. 
2005/5,  parc. č. 2005/2,   parc. č. 2005/6,   parc. č. 2006/1,   parc. č. 2006/4,   parc. č. 
2006/5,   parc. č. 2006/7,   parc. č. 2006/6,   parc. č. 2007/3,   parc. č. 2007/4,   parc. č. 3507, 
vše k.ú. Holešov, 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 - Sadová + 2" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

306/21/RM/2018 Stanovení prodejní ceny publikace "Holešov - město ve spirálách času" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
cenu publikace "Holešov - město ve spirálách času" dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
  

307/21/RM/2018 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací - "Zateplení Mateřské školy 
Sluníčko Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 
- "Zateplení mateřské školy Sluníčko Holešov" dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy (náhradníky) komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v souvislosti s 
veřejnou zakázkou "Zateplení mateřské školy Sluníčko Holešov".  



Členové komise: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Stanislav Julíček, Ing. Libor Malůšek (specialista 
na veřejné zakázky projektu CSS), Ludmila Hřeben Štaudnerová a Ing. Martin Koplík.  
  
Náhradníci: Ing. Dušan Leško, Milan Roubalík, Bc. Veronika Vavrysová, Jiřina Hradilová 
a Zdeněk Hlobil. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

308/21/RM/2018 Úplatné nabytí pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. účast na dražebním jednání dne 03.10.2018 prostřednictvím elektronického systému 
dražeb ve věci úplatného nabytí nemovitých věcí, pozemků p. č. 3302/15, ostatní plocha, 
o výměře 120 m2 a p. č. 3302/16, orná půda, o výměře 92 m2, vše k. ú. Holešov, a to za 
nejvyšší podání 18.000 Kč za tyto pozemky. 

2. úplatné nabytí pozemků p. č. 3302/15, ostatní plocha, o výměře 120 m2 a p. č. 3302/16, 
orná půda, o výměře 92 m2, vše k. ú. Holešov, v případě, že Městu Holešov bude udělen 
příklep ve veřejné dražbě. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

309/21/RM/2018 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 1/2018 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

310/21/RM/2018 Smlouva o poskytnutí technického zařízení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro 
zpracování digitalizovaných fotografií se společností CENDIS, s. p., Praha 1, nábř. Ludvíka 
Svobody 1222/12, IČO 00311391, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

311/21/RM/2018 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění služeb pověřence GDPR 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k "Příkazní smlouvě na zajištění služeb" pověřence GDPR se 
společností I3 Consulting, s. r. o., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



312/21/RM/2018 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
dodatek k RO 4/2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 19.09.2018 

 

 

 

  
     Mgr. Rudolf Seifert v. r.                              Libor Liška v. r. 
          starosta města                                      ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 390/2018 

Vyvěšeno dne: 24.09.2018 

Bude sejmuto dne: 10.10.2018 

Sejmuto dne: 


