
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 03.08.2020 

 

329/19/RM/2020 Smlouva o výpůjčce č. 21/2020 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření  smlouvy o výpůjčce č. 21/2020 mezi příspěvkovou organizací Městské 
kulturní středisko Holešov a společností Chateau.catering, s. r. o., dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

330/19/RM/2020 Smlouva o výpůjčce pódia - MKS 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
uzavřít smlouvu o výpůjčce pódia s příspěvkovou organizací Městské kulturní 
středisko Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

331/19/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy - tržnice u kostela 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 09.09.2014 uzavřené se 
společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, se sídlem Květná 1555, 
Holešov, na nájem pozemku - části parcely č. 2/2 v k. ú. Holešov (tržiště u kostela) ke dni 
31.08.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

332/19/RM/2020 Dodatek nájemní smlouvy s TH - "sociální byty" 

I. Rada města Holešova rozhodla 
  
uzavřít dodatek č. 12 nájemní smlouvy uzavřené dne 07.12.2011 mezi městem Holešov 
a společností Tepelné hospodářství Holešov, s. r. o., IČO 25309161, se sídlem nám. sv. 
Anny 1275, Holešov, ve znění dodatků č. 1 - 11 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
 
  

333/19/RM/2020 Výpověď smlouvy Senior Taxi 



I. Rada města Holešova rozhodla 
  
vypovědět smlouvu a poskytování služeb "Senior Taxi" uzavřenou dne 14.05.2019 s 
Markem Vykoukalem, IČO 03958728, se sídlem Partyzánská 1146/16, Holešov, jako 
poskytovatelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

334/19/RM/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání (kavárna v kině 
Svět) mezi pronajímatelem Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace 
a nájemcem AWALE s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

335/19/RM/2020 Žádost o bezúplatný převod majetku od Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje - vybavení původní požární stanice Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o bezúplatný převod přebytečného majetku (vybavení původní požární 
stanice v Holešově) od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

336/19/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 10/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 10/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

337/19/RM/2020 Změna odpisového plánu, úprava rozpočtu - Městské kulturní středisko 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
 příspěvkové organizaci  Městské kulturní středisko Holešov 
 

1. změnu odpisového plánu na rok 2020  

2. čerpání prostředků z investičního fondu - rozp. opatření č. 1 
  
dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 
  

338/19/RM/2020 Přijaté dary - Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  



předložený soupis přijatých sponzorských darů za 1. pololetí roku 2020, příspěvkovou 
organizací Centrum pro seniory v celkové hodnotě 232.154,85 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

339/19/RM/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR 
a MPZ pro Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
regenerace MPR a MPZ s Římskokatolickou farností Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

340/19/RM/2020 Změna vnitřního předpisu č. 2/2019, organizačního řádu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu vnitřního předpisu č. 2/2019 - Organizačního řádu v podobě dodatku č. 2 dle 
předloženého a upraveného návrhu, a to s účinností ke dni 01.09.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

341/19/RM/2020 Nařízení města č. 4/2020 - Tržní řád 

I. Rada města Holešova vydala 
  
nařízení města č. 4/2020, kterým se vydává Tržní řád, dle předloženého a upraveného 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

342/19/RM/2020 Pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství v souvislosti s městským 
Dnem učitelů 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství v souvislosti s městským Dnem 
učitelů dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

343/19/RM/2020 Žádost Kroměřížské nemocnice, a. s., o finanční příspěvek 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč Kroměřížské nemocnici, a. s., na 
částečné pokrytí zvýšených nákladů spojených s pandemií Covid-19 - nákup plazmové 
čističky vzduchu DEFEND 1050. 
Usnesení: PŘIJATO 

 



344/19/RM/2020 Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova - Středisko raná péče 
EDUCO Zlín, z. s. - přerušený materiál z jednání RM ze dne 07.07.2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dle zveřejněného Programu 
pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Holešova na sociální oblast v roce 2020 
se spolkem Středisko rané péče Educo Zlín, z. s., se sídlem ve Zlíně Loukách, Chlumská 
453, IČO 26986728, ve výši 26 tis. Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

345/19/RM/2020 Povolení výjimek z počtu dětí ve třídách mateřských škol 

I. Rada města Holešova schválila 
  
povolení výjimek z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách holešovských mateřských 
škol pro období od 01.09.2020 do 31.08.2021 takto: 
Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- první třída 26 dětí 
- druhá třída 26 dětí 
- třetí třída 28 dětí (Žopy) 
- čtvrtá třída 28 dětí (Žopy) 
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- první třída 27 dětí 
- druhá třída 27 dětí 
- třetí třída 26 dětí 
- čtvrtá třída 26 dětí 
- pátá třída 28 dětí (Dobrotice) 
Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- první třída 28 dětí 
- druhá třída 28 dětí 
- čtvrtá třída 28 dětí 
- pátá třída 28 dětí 
- šestá třída 26 dětí 
- osmá třída 28 dětí (Všetuly) 
- devátá třída 28 dětí (Všetuly) 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

346/19/RM/2020 Zřízení služebnosti "Tučapy u Hol. p. Soška, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 588/2 a 
p. č. 596, oba v 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 
Hol. p. Soška, kab. NN", dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

347/19/RM/2020 Zřízení služebnosti - "Žopy, Lochman, kabel NN" 



I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 439 v k. ú. 
Žopy, pro společnost E.ON Distribuce a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Žopy u Hol. p. Lochman, kab. NN", dle 
předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

348/19/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady s těmito žadateli: 
  
- Rusavská sportovní, z. s., k uspořádání akce "Night trail run 2020", konané dne 
05.09.2020. 
 
II. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
změnu termínu konání akce "Run Rally", pořádanou STRG Holešovský region, z. s., 
IČO 06193960, a to dne 20.09.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

349/19/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč organizátorům soutěže "Stavba roku 
Zlínského kraje 2020". 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 05.08.2020 

 

 

                   

                       Mgr. Rudolf Seifert v. r.                     Oldřich Rektořík v. r. 
                             starosta města                               ověřovatel 
 

 

Ev. č. 299/2020 

Vyvěšeno dne: 10.08.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 26.8.2020 


