
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.11.2019 
 

502/25/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Holešov, Zámecká, Město, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 3643, k. ú. Dobrotice, pro 
společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se 
stavbou "Holešov, Zámecká, Město, kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

503/25/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Tučapy u Holešova, Spáčil, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 604, k. ú. Tučapy u Holešova, pro 
společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se 
stavbou "Tučapy u Holešova, Spáčil, kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

504/25/RM/2019 Dodatek ke smlouvě o poskytování služby "Senior taxi" v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služby "Senior taxi" v Holešově s Markem Vykoukalem, 
provozovatelem taxislužby, IČO 03958728, se sídlem Holešov, Partyzánská 1146/16, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

505/25/RM/2019 Ježíškova vnoučata 

I. Rada města Holešova schválila 
  
realizaci akce "Ježíškova vnoučata" pro osamělé seniory z Holešova. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
   

506/25/RM/2019 Uzavření smlouvy o vzájemném vypořádání se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. 
s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o vzájemném vypořádání se společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČO 
25309161, se sídlem nám. Sv. Anny čp. 1275, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

507/25/RM/2019 Návrh finančních odměn vedení 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. Aleši Vrtalovi 
  
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

508/25/RM/2019 Změna odpisového plánu MŠ Sluníčko 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, Holešov dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

509/25/RM/2019 Změna odpisového plánu ÚŠJ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
  

510/25/RM/2019 Pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města 
Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
pravidla pro vytváření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Holešova dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

511/25/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 10/19 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 10/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

512/25/RM/2019 Zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

513/25/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 3108/6, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova neschválila 



  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 3108/6, ostatní plocha, o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

514/25/RM/2019 Výpůjčka pozemků p. č. 2538/5, p. č. 2539/5, p. č. 2539/6, p. č. 2538/14, p. č. 2538/8 a p. č. 
2538/10, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku pozemků p. č. 2538/5, orná půda, o výměře 71 m2, p. č. 2539/5, ostatní plocha, o výměře 13 m2, p. č. 
2539/6, ostatní plocha, o výměře 12 m2 a částí pozemků p. č. 2538/14, orná půda, o výměře cca 65 m2, p. č. 
2538/8, orná půda, o výměře cca 45 m2 a p. č. 2538/10, orná půda, o výměře cca 14 m2, vše k. ú. Holešov, LMK 
Čmelák p. s., za účelem zázemí pro LMK Čmelák na dobu neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
  

515/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Grygerovi 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podali Romana a Petr Grygerovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet 
na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

516/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podal Lumír Vrána, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů 
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

517/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala Mgr. Jana Kučerová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

518/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Roman Hudec 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podal Roman Hudec, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona a tento návrh bude schválen městským 
architektem Ing. arch. Josefem Mrázkem. Požadavek bude prověřen pouze v jižní v části pozemků žadatele 



vč. částí pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele (p. č. 415/5, 415/3, 416/3 a části p. č. 416/5 vše v k. 
ú. Tučapy) tak, aby vznikla ucelená lokalita. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

519/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Renata Svozilová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala Renata Svozilová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

520/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Pavel Mlčák 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podal Pavel Mlčák, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů 
za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

521/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Mikulášek 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podal Petr Mikulášek, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

522/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marek Velička 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podal Marek Velička, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
   

523/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - EL-ENG s. r. o. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala společnosti EL-ENG,          s. r. o., Palackého 859/79, 769 01 Holešov, a to pod 
podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 
stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za 
uplynulé období. 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

524/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Radislav a Milada Navrátilovi 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podali Radoslav a Milada Navrátilovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou 
podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení 
změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

525/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Intea Service s.r.o. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala společnost Intea Service s. r. o., se sídlem samostatnost 1348, 769 01 Holešov, 
IČO 25572580, a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Požadavek bude řešen tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní vlivy z navazujících ploch smíšené výroby (SP) na bydlení a pozemek p. č. 2590/94 k. ú. Holešov 
zachován jako veřejné prostranství. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

526/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr a Roman Hudcovi 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podali Roman a Petr Hudcovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

527/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala Bc. Magda Mrázková, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

528/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Marie Syřenová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě "Návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov", který podala Marie Syřenová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na úhradě 
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude zahrnut 
do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 

Usnesení: PŘIJATO  

 



529/25/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Dagmar Halmová 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova rozhodnout 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění na základě návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Holešov, který podala Mgr. Dagmar Hamlová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka bude podílet na 
úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Návrh na pořízení změny bude 
zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

530/25/RM/2019 Vyhodnocení nabídek na "Pronájem mobilního kluziště" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise za pronajímatele mobilního kluziště jako nejvýhodnější společnost 
BaP holding, a. s., Purkyňova 35 b, Brno, IČO 27854591, za nabídkovou cenu 950.700 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
  

531/25/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Výstavba podzemních kontejnerů v Holešově na ulici 
Plačkov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 3/2019) a na základě 
podaných nabídek dodavatele na investiční akci "Výstavba podzemních kontejnerů na nám. Sv. Anny v 
Holešově", společnost ELKOPLAST CZ,        s. r. o, Štefánikova 2664, Zlín, IČO 25347942, s nabídkovou cenou 
1.045.673,61 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO   

V Holešově 20.11.2019 

                 

           Mgr. Rudolf Seifert v. r.                 Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 

                 starosta města                             ověřovatelka 
 
 
Ev. č. 472/2019 
Vyvěšeno dne: 25.11.2019 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 11.12.2019 


