
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 03.02.2020 
 

15/2/RM/2020 Sazebník úhrad za poskytování informací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

16/2/RM/2020 Přijaté dary 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený soupis přijatých sponzorských darů příspěvkovou organizací Centrum pro seniory 
Holešov za rok 2019 v celkové výši 361.998,22 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

17/2/RM/2020 Žádost o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky SDH 
Holešov pro rok 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Holešova JPO II/1 pro rok 2020 za finanční spoluúčasti města Holešova ve 
výši 20 %. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

18/2/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 1/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 1/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

19/2/RM/2020 Změna rozpočtu - RO 1/2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

20/2/RM/2020 Přidělení finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické farnosti Holešov 
na zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandera 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  



smlouvu na přidělení finanční dotace z rozpočtu města Holešova Římskokatolické farnosti na 
zařízení pamětní síně sv. Jana Sarkandera ve výši 200.000 Kč a znění veřejnoprávní smlouvy k této 
dotaci dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

21/2/RM/2020 Podání žádosti o dotaci k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
podání žádosti o dotaci k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 na Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 

22/2/RM/2020 Zřízení věcného břemene "Tučapy u Hol., pí Strašáková, příp. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 607, 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., pí Strašáková, příp. NN" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

23/2/RM/2020 Určení platu Bc. Lence Hasníkové 

I. Rada města Holešova určila 
  
plat Bc. Lence Hasníkové dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

24/2/RM/2020 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 461/11, jehož součástí je stavba čp. 1652 
a pozemku p. č. 461/9, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 461/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez čp/če (šatna), pozemku p. č. 461/11, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
čp. 1652 (klubovna), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO  
 

25/2/RM/2020 Prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov, společnosti      EL-ENG, 
s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2, k. ú. Holešov, 
společnosti EL-ENG, s. r. o., za kupní cenu 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

26/2/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 872/9, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 



  
prodej městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 23 m2, k. ú. Dobrotice, Anežce Hrabalové, 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.   
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

27/2/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1390/3, zahrada, o výměře cca 4.000 m2, 
k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

28/2/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, jehož součástí je stavba - 
budova čp. 38 Holešov, a pozemku p. č. 93, k.ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m2, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 38, a pozemku p. č. 93, zahrada, o výměře 121 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu za minimální kupní cenu ve výši 3.500.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

29/2/RM/2020 Zveřejnění záměru části městského pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 130 
m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

30/2/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 896/7, p. č. 3703/1, p. č. 1023/42 a p. 
č. 896/9, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č.  896/7, zahrada, p. č. 3703/1, ostatní 
plocha, p. č.  1023/42, ostatní plocha, a p. č. 896/9, zahrada, o celkové výměře cca  9 m2, k. ú. Holešov, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

31/2/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 



32/2/RM/2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, k.ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 3701/26, ostatní plocha, o výměře     26 m2, k. 
ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

33/2/RM/2020 Nabytí části pozemku 1851/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
nabytí části pozemku p. č. 1851/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Holešov, z majetku Zlínského 
kraje - Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov do majetku města z důvodu rozšíření 
stávajícího parkoviště a výsadby zeleně. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

34/2/RM/2020 Revokace usnesení - LUKO 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
 

1. sdělení společnosti LUKO, s. r. o., že nesouhlasí s projednanou směnou pozemků a 

2. trvání na uzavření směnné smlouvy na základě usnesení č. 168/5/ZM/2019, ze dne 04.11.2019. 
 

Usnesení: PŘIJATO  
 
 

35/2/RM/2020 Žádost společnosti Kuraray Europe Moravia, s. r. o., o prodloužení lhůty pro podpis 
kupní smlouvy 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy se společností Kuraray Europe Moravia,        s. r. o., 
na prodej pozemku p. č. 520, orná půda, o výměře 9.547 m2, k. ú. Všetuly, dle usnesení zastupitelstva 
města ze dne 18.06.2018, a to nejpozději do 31.12.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

36/2/RM/2020 Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu ceníku zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s platností od 01.03.2020 dle 
předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

37/2/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady se společností Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a. s., IČO 49451871, k uspořádání akce "Den vody 2020" konané dne 20.03.2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



 
 

38/2/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 215/2012 o nakládání s komunálním odpadem - SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ ODPAD ze dne 21.12.2012 

I. Rada města Holešova schválila 
  
Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 215/2012 o nakládání s komunálním odpadem - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ 
ODPAD se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, Květná 1555, Holešov dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

39/2/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/2014 o nakládání s komunálním odpadem - VYUŽITELNÝ 
ODPAD ze dne 27.1.2014 

I. Rada města Holešova schválila 
  
Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 3/2014 o nakládání s komunálním odpadem - VYUŽITELNÝ ODPAD se 
společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 25583140, Květná 1555, Holešov dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

40/2/RM/2020 Zastavovací studie Třešňové sady 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zastavovací studii Třešňové sady dle předloženého návrhu, zpracovatel Ing. arch. Josef 
Mrázek, zpracování 01/2020. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

41/2/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 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  

 

42/2/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Zdeňka Augustinová 

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 podala Zdeňka Augustinová, 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  

 



43/2/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Hana Svobodová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
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 podala Hana Svobodová, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatelka bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Předmětem návrhu na změnu územního plánu je změna funkčního využití pozemků p. č. 
290/6, 290/5, 290/3, 290/1 a 289/1 k. ú. Žopy na Plochy rodinné rekreace (RI). Návrh na pořízení 
změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 

44/2/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 

I. Rada města Holešova nedoporučila 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 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  

 

45/2/RM/2020 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jiří Ondroušek 

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 Jiří Ondroušek, a to pod podmínkou, že se 
navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního 
zákona. Předmětem návrhu je změna funkčního využití části pozemku p. č. 1039/2 a pozemku p. č. 
658/2 k. ú. Všetuly na plochu dopravní infrastruktury. Návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

46/2/RM/2020 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstavu 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 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  

 
 

47/2/RM/2020 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  



obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

48/2/RM/2020 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

49/2/RM/2020 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s podáním žádosti spolku Skřítek Holešov, z. s., Sadová 1526, Holešov, IČO 22722025, o 
poskytnutí podpory dle Výzvy č. 7/2019 "Přírodní zahrady" v rámci NPŽP. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 06.02.2020 

      

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

 

Ev. č. 44/2020 

Vyvěšeno dne: 10.02.2020 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 26.02.2020 


