
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.10.2017 
 

301/25/RM/2017 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  

 

302/25/RM/2017 Přísedící Okresního soudu Kroměříž 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předložený návrh kandidátů na funkci přísedící Okresního soudu Kroměříž pro období 
2018-2022. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

303/25/RM/2017 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - rekonstrukce travnatých ploch 
koupaliště Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a na základě podaných nabídek dodavatele investiční akce "Rekonstrukce 
travnatých ploch koupaliště Holešov", a to společnost Blažej Stella, Horní dědina 14, Zlín, 
IČO 12732508, s nabídkovou cenou 449.996,40 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

304/25/RM/2017 Dodatek č. 4 ke "Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
digitální technické mapy obce" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodatek č. 4 ke "Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické 
mapy obce" se Zlínským krajem, Zlín, tř. T. Bati 3792, IČO 70891320, v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

305/25/RM/2017 Zveřejnění záměru pronájmu místnosti v bud. čp. 1582 na ul. Školní v 
Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  



zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 7 (malá herna MC Srdíčko) v budově čp. 1582 na 
ul. Školní v Holešově dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

306/25/RM/2017 Žádost o ukončení výpůjčky pozemků, k.ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené s Martinou Hausknechtovou, na užívání 
městských pozemků parc. č. 1802/1, parc. č. 1802/2, parc. č. 1802/3, k. ú. Holešov, a to 
dohodou k 31.10.2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

307/25/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Židovské obci Brno na zřízení 
sociálních zařízení pro návštěvníky na židovském hřbitově v Holešově 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Židovské obci Brno na zřízení 
sociálních zařízení pro návštěvníky židovského hřbitova v Holešově dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

308/25/RM/2017 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 včetně příloh pro rok 2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

309/25/RM/2017 Souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2017 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 09/2017. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

310/25/RM/2017 Výběr dodavatele výsadby krajinné zeleně v Dobroticích 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2017) a po vyhodnocení podaných nabídek výběr dodavatele výsadby krajinné zeleně 
na pozemku p. č. 3886 v k. ú. Dobrotice, a to společnost KHL-EKO, a. s.,  Kochova 1330/4, 
Chomutov, IČO 26160277 za  nabídkovou cenu 209.081 Kč včetně DPH. 
  
a uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 



311/25/RM/2017 Návrh na změnu územního plánu - LUKO, 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 města Holešov", který podala společnost LUKO, 
s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

312/25/RM/2017 Prodej části městského pozemku parc. č. 138, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej části městského pozemku parc. č. 138, zahrada, o výměře cca 53 m2, k. ú. Holešov, 
Ing. Stanislavu Zbrankovi a Aleně Zbrankové, bytem Holešov, za kupní cenu 301 Kč/m2 + 
náklady s prodejem spojené.   
  
Smlouva musí být uzavřena v termínu do 28.02.2018. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
pozbývá toto usnesení platnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

313/25/RM/2017 Přerušená zpráva ze dne 11.09.2017 - Zveřejnění záměru prodeje částí 
městského pozemku parc. č. 879, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku parc. č. 879, zahrada, k. ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

314/25/RM/2017 Přerušená zpráva ze dne 11.09.2017 - Zveřejnění záměru směny pozemků 
v k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
zveřejnění záměru směny částí pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde 
do vlastnictví manželů Hlobilových městský pozemek parc. č. 872/2, zahrada, o výměře 
200 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví manželů Hlobilových přejde do vlastnictví města 
Holešova část pozemku parc. č. 876, zahrada, o výměře cca 200 m2, k. ú. Dobrotice, dle 
předloženého návrhu bez dalšího finančního vyrovnání. 
  
Náklady na směnu pozemků hradí žadatel. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

315/25/RM/2017 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1335/1 včetně stavby na pozemcích 
parc. č. 1335/1 a parc. č. 3706/10, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 

1. revokaci usnesení č. 45/2011 ze dne 18.04.2011, kdy Zastupitelstvo města Holešova 
schválilo bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 



výměře 737 m2, k. ú. Holešov, a stavby silnice na tomto pozemku p. č. 1335/1 z vlastnictví 
Zlínského kraje do vlastnictví města Holešova. 

2. bezúplatné nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a příslušenství  
a) pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. 
ú. Holešov,  
b) stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku "Autobusák" (ulice 
Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 0,094 (od křižovatky se 
silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po uzlový bod 2531A081, který končí 
před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 m, nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, 
p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. Holešov, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města 
Holešova. 

3. smlouvu o bezúplatném nabytí nemovitých věcí včetně veškerých součástí a 
příslušenství  
a) pozemku p. č. 1335/1, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 5750 pro obec a k. 
ú. Holešov a  
b) stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/43822, v uzlovém úseku "Autobusák" (ulice 
Nádražní v Holešově) v délce 0,094 km, ve staničení 0,000 - 0,094 (od křižovatky se 
silnicí II/438 v Holešově, uzlový bod 2531A051 - po uzlový bod 2531A081, který končí 
před nádražní budovou), šířka silnice je 9,5 m, nacházející se na pozemcích p. č. 1335/1, 
p. č. 3706/10, vše v obci a k. ú. Holešov, se Zlínským krajem dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

316/25/RM/2017 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2017 (tzv. mimořádné finanční dotace - čj. HOL-
30/2017/ŠK/CH) dle předloženého a upraveného návrhu, znění veřejnoprávních smluv k 
těmto dotacím dle předložených návrhů a úpravu rozpočtu Fondu kultury, sportu a 
vzdělávání města Holešova, spočívající v rozdělení již schválené částky na jednotlivá 
druhová a odvětvová členění rozpočtové skladby dle činnosti, na kterou se transfery 
vynakládají. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

317/25/RM/2017 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci o úpravě cen vstupného do sportovně relaxačního centra SPORTRELAX na ul. 
Tovární v Holešově dle předloženého návrhu ceníku společnosti Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., a to od 01.01.2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



318/25/RM/2017 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření společnosti Technické 
služby Holešov, s. r. o., jako jediný společník v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, vyjádřila souhlas  
  
s podáním žádosti společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., o dotaci na dotříďovací 
linku. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 25.10.2017 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert v. r.             PaedDr. Zdeněk Janalík v. r. 
     starosta města                               ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 398/2017 
Vyvěšeno dne: 30.10.2017 
Bude sejmuto dne: 15.11.2017 
Sejmuto dne: 


