
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 16. schůze Rady města Holešova, která se konala 12.07.2021 

 

270/16/RM/2021 Přijaté dary 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
 předložený soupis přijatých darů příspěvkovou organizací 
 

1. Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, 

2. Městské kulturní středisko Holešov, nám. F. X. Richtra 190. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

271/16/RM/2021 Žádost o prominutí věcných nákladů - CVVZ 2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost Střediska volného času, p. o., Holešov, o prominutí věcných nákladů při zajištění stravy 
pro účastníky "Celostátní vzájemné výměny zkušeností 2021", která se bude konat v termínu 
19.-21.11.2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

272/16/RM/2021 Souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2021 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 05/2021. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

273/16/RM/2021 Vyhodnocení nabídek - "Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra 
Tovární čp. 1081, Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární čp. 1081, Holešov" jako 
nejvýhodnější společnost RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Palackého 529, IČO 25504487, za 
nabídkovou cenu 106.947.168,34 Kč bez DPH. 
 
II. Rada města Holešova stanovila 
 

podmínku realizace celého objemu prací tak, že 85 mil. Kč je kryto úvěrem a zbylá část bude 

řešena v rámci rozpočtu roku 2022. V případě, že by nedošlo ke schválení dofinancování, bude 

objem prací upraven dle výše finančních zdrojů města. 

Usnesení: PŘIJATO 

 

274/16/RM/2021 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Změna č. 1 Územního plánu Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
  



na základě doporučení hodnoticí komise dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s 
názvem "Změna č. 1 Územního plánu Holešov" jako nejvýhodnější společnost ŠPILLER, s. r. 
o., Brno, Štefánikova 131/61, IČO 03823997, za nabídkovou cenu 895.000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

275/16/RM/2021 Změna rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 2/2021 příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, Příční 1475, 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

276/16/RM/2021 Změna obsahu závazku z nájemní smlouvy uzavřené s TH 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření pachtovní smlouvy, která je zároveň novací právního vztahu založeného nájemní 
smlouvou, mezi městem Holešov a společností Tepelné Hospodářství Holešov, spol. s r. o., 
IČO 25309161, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

277/16/RM/2021 Nákup výškové techniky pro JSDH Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy bez výběrového řízení se společností FIREFIGHTING TECHNOLOGY 
INT., s. r. o., Krameriova 127, 339 01 Klatovy, IČO 23684779, jejímž předmětem je koupě 1 ks 
staršího použitého automobilového žebříku tov. zn. Iveco Magirus za celkovou kupní cenu 
1.894.000 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

278/16/RM/2021 Uzavření pachtovní smlouvy se společností Tepelné Hospodářství Holešov, 
spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Holešov a společností Tepelné Hospodářství 
Holešov, spol. s. r. o., IČO 25309161, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

279/16/RM/2021 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 9/2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 9/2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

280/16/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení, podmínky napojení PZ 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření "Smlouvy o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní" se společností GasNet, s. r. o., na 



stavbu ZTV Holešov Žopy I. etapa, č. stavby 8800104028, v předloženém znění, kdy po realizaci 
PZ před uzavřením "Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení" bude tento záměr zveřejněn na 
úřední desce. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

281/16/RM/2021 Poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí - 
mimořádné finanční dotace 

I. Rada města Holešova schválila 
  
poskytnutí dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 
do 50.000 Kč dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2021 (tzv. mimořádné 
finanční dotace - čj. HOL-542/2021/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

282/16/RM/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843, 
Michelská 300/60, Praha 4, dle předloženého návrhu. 

2. uzavření příkazní smlouvy se společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČO 
25583140, Květná 1555, Holešov, dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

283/16/RM/2021 Materiál na stůl 
 
I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
 
s rozdělením finančních prostředků z veřejné sbírky na pomoc občanům a obcím České 
republiky postižených živelními nebo jinými mimořádnými událostmi, a to k datu 12.07.2021 
s tím, že 50 % finančních prostředků bude zasláno ORP Hodonín a 50 % ORP 
Břeclav. S výší vybrané finanční částky bude veřejnost a členové zastupitelstva města 
seznámeni.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

 

 

  V Holešově 13.07.2021 

 

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

   starosta města                     ověřovatelka 
 
 
 
 
Ev.č. 230/2021 
Vyvěšeno dne: 19.07.2021 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 04.08.2021 


