
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 31. schůze Rady města Holešova, která se konala 18.12.2017 
 

376/31/RM/2017 Zřízení věcného břemene "Holešov, Zahradní - kabel NN, Pavelka" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, na částích pozemků p. č. 709/1, 
ostatní plocha, o výměře 708 m2, p. č. 705/1, ostatní plocha, o výměře 10.472 m2, p. č. 
705/37, ostatní plocha, o výměře 187 m2, p. č. 705/131, ostatní plocha, o výměře 392 
m2, vše k. ú. Všetuly, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON Česká republika, s. r. o., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v souvislosti se stavbou 
"Holešov, Zahradní - kabel NN, Pavelka" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

377/31/RM/2017 Zřízení věcného břemene "Holešov, Samostatnost - kab. smyčka NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku p. č. 3536/1, 
ostatní plocha, o výměře 5.573 m2, k. ú. Holešov, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, zastoupená společností  E.ON 
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 25733591, v 
souvislosti se stavbou "Holešov, Samostatnost - kab. smyčka NN" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

378/31/RM/2017 Vyhodnocení nabídek na "Pronájem mobilního kluziště" 

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

 

379/31/RM/2017 Dohoda o narovnání 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření dohody o narovnání se společností KKS, spol. s r.o., Zlín, Příluky 386, IČO 
42340802, v souvislosti se stavbou "Holešov - Všetuly, revitalizace ulice 6. května" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  



380/31/RM/2017 Smlouva o právu provést změnu stavby - "Silnice III/49010: Tučapy, 
mostní objekt" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
smlouvu o právu provést změnu stavby "Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt" s 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín, K Majáku 5001, IČO 
70934860, na provedení změny (rekonstrukce) stávající stavby dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

381/31/RM/2017 Dodatky ke smlouvě o dodávce tepelné energie se společností TH 
Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodatky ke smlouvě o dodávce tepelné energie se společností Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., na rok 2018 v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

382/31/RM/2017 Souhlas s provedením stavby na části p. č. 1422, k. ú. Žopy, pro obec 
Přílepy 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s provedením stavby "Přílepy-stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců" na 
části p. č. 1422, k. ú. Žopy, o rozloze cca 6 m2 pro obec Přílepy dle přílohy. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Přílepy 
- stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců"  v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

383/31/RM/2017 Měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
   

dle ustanovení § 71 - 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
že v případě souběhu více funkcí u jedné osoby bude poskytnuta jen jedna odměna, a 
to odměna za funkci, za níž je stanovena odměna nejvyšší. 
 

II. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
výši měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva města dle přílohy nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., a to s účinností od 01.01.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



384/31/RM/2017 Aktualizace č. 2 "Zásad územního rozvoje Zlínského kraje" 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený návrh aktualizace č. 2 "Zásad územního rozvoje Zlínského kraje" doručený 
veřejnou vyhláškou ze dne 22.11.2017. K tomuto návrhu neuplatňuje žádné připomínky. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

385/31/RM/2017 Změny finančních plánů příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
 
 příspěvkovým organizacím:  
- 2. Základní škola Holešov 
- 3. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Centrum pro seniory, příspěvková organizace 
- Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
  
změnu finančních plánů pro rok 2017 dle předložených návrhů 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

386/31/RM/2017 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 
Atletika Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
ze dne 24.05.2017 se spolkem Atletika Holešov, z. s., dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 29.12.2017 

 

 

  

        Mgr. Rudolf Seifert v. r.            PaedDr. Zdeněk Janalík v. r. 
              starosta města                     ověřovatel 
 

 

Ev.č.: 27/2018 

Vyvěšeno dne: 23.01.2018 

Bude sejmuto dne: 08.02.02018 

Sejmuto dne: 



 

 


