
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 02.12.2019 
 

532/26/RM/2019 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
s účinností od 01.01.2020 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit platové výměry k podpisu a zajistit jejich předání. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

533/26/RM/2019 Ocenění v souvislosti s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve 

I. Rada města Holešova schválila 
  
- udělení "Pamětního listu" v deskách Jaroslavu Štěbrovi, bytem Holešov, a Janu 
Vymazalovi, bytem Všetuly, u příležitosti jejich padesátého bezpříspěvkového daru krve a 
- udělení finanční odměny ve výši 3.000 Kč Liboru Bořutovi, bytem Žopy, Františku 
Icelovi bytem Holešov, a Marii Jurčíkové, bytem Všetuly, u příležitosti jejich stého 
bezpříspěvkového daru krve. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. zajistit vyhotovení ocenění a jejich předání. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

534/26/RM/2019 Změna odpisového plánu příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 
- Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1409 
 
 
 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat vedení příspěvkových organizací o výsledku jednání rady města. 
  

Termín: 13.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

535/26/RM/2019 Obecně závazná vyhláška města Holešova o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Holešova dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 
 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

536/26/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

537/26/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle 
předloženého návrhu. 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

538/26/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

539/26/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat 
  
obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Lence Doleželové 

1.1. předložit obecně závaznou vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

540/26/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 13/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 13/2019 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. zapracovat změnu rozpočtu do finančních výkazů a zveřejnit rozpočtové opatření na 
webových stránkách města. 

Termín: 13.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



541/26/RM/2019 Změna rozpočtu příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtová opatření příspěvkovým organizacím dle předložených návrhů: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- Ústřední školní jídelna Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 
- Mateřská škola Sluníčko, Holešov, Havlíčkova 1409 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat vedení příspěvkových organizací o výsledku jednání rady města. 
  

Termín: 13.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

542/26/RM/2019 Změna rozpočtu - RO 6/2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

543/26/RM/2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
1. rozpočet města Holešova na rok 2020 dle předloženého návrhu 
2. závazné ukazatele rozpočtu města Holešova na rok 2020 
3. kompetence Rady města Holešova k provádění rozpočtových opatření 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Iloně Kupkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



544/26/RM/2019 Čerpání prostředků z investičního fondu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
žádost příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov o čerpání prostředků 
z investičního fondu na pořízení DHM dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Bc. Veronice Bartoškové 

1.1. informovat vedení příspěvkové organizace o rozhodnutí rady města. 
  

Termín: 13.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

545/26/RM/2019 Odpis pohledávky na nájemném a službách 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
odpis pohledávky na nájemném a službách s příslušenstvím Jana Kruti, bytem Holešov,    z 
důvodu ukončení insolvenčního řízení. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Haně Kupkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

546/26/RM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
odpadového centra v roce 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3,2 mil. Kč k úhradě provozní 
ztráty odpadového centra společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



547/26/RM/2019 Dotace pro společnost Technické služby Holešov, s. r. o., na provoz 
koupaliště v roce 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., k úhradě provozní ztráty koupaliště pro rok 2020 ve výši 790 tis. Kč dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

548/26/RM/2019 Dotace pro společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., na 
provozní ztrátu krytého bazénu v roce 2020 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro společnost Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., k úhradě provozní ztráty krytého bazénu dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

549/26/RM/2019 Uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě uzavřené se společností 
Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 07.12.2011 uzavřené se 
společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., IČO 25309161, se sídlem nám. 
Sv. Anny č. p. 1275, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Magdaléně Pospíšilíkové 

1.1. předložit dodatek k podpisu. 

Termín: 20.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



550/26/RM/2019 Udělení souhlasu s nabytím nemovitosti v k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
  
souhlas s nabytím nemovitosti - budova občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) na 
pozemku p. č. 87 v k. ú Žopy. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Marii Krajcarové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 06.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

551/26/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Holešov, BOSTEC, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 2525/15 a 
3545/1, vše k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, BOSTEC, kab. NN" 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Evě Frýbortové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 15.01.2020 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

552/26/RM/2019 Úvěr na rekonstrukci budovy bazénu na Tovární ulici 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vypsání výběrového řízení na získání úvěru ve výši 50 mil. Kč pro financování 
rekonstrukce budovy krytého bazénu na ul. Tovární se splácením do roku 2030. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

553/26/RM/2019 Návrh odměn členům výborů a osadních výborů za výkon jejich funkce v 
roce 2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva města Holešova a osadních výborů za 
výkon jejich funkce v roce 2019 dle předloženého návrhu.  



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 27.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

554/26/RM/2019 Návrh odměn členům komisí rady za výkon jejich funkce v roce 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výplatu odměn členům komisí Rady města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2019 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit výši schválených odměn mzdové účetní. 

  

Termín: 16.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

555/26/RM/2019 Termíny jednání Rady města Holešova a Zastupitelstva města Holešova I. 
pol. 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
termíny schůze rady města v I. pol. 2020 od 13 hod. takto: 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 
02.03., 16.03., 30.03., 14.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06. a 20.07. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2020 od 16 hod. takto: 17.02., 20.04., 22.06., 
21.09., 02.11. a 14.12. 
 
III. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Heleně Jelínkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 06.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

556/26/RM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městského pozemku p. č. 781/9, orná půda, o výměře 48 m2, k. ú. Všetuly, Liboru 
Ivánkovi, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.   
 
 



II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

557/26/RM/2019 Bezúplatné nabytí části pozemku 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1424, zahrada, o výměře 130 m2, p. č. 1423, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 234 m2, a části pozemku p. č. 1422, zastavěná plocha a nádvoří 
z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Holešov do vlastnictví města. Na pozemcích p. č. 
1423 a p. č. 1424 bude zřízeno věcné břemeno - služebnost cesty pro T.J. Sokol Holešov    
z. s. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání do zastupitelstva města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

558/26/RM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městského pozemku p. č. 3701/32, ostatní plocha, o výměře 38 m2, k. ú. Holešov, 
Haně a Jiřímu Hejníkovým, za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

559/26/RM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní porost,   
p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví manželů Anny a Karla Klimentových do vlastnictví města. Náklady na převod 
hradí nabyvatel. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 



1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

560/26/RM/2019 Úplatné nabytí - uplatnění předkupního práva 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
neuplatnění předkupního práva úplatným nabytím spoluvlastnického podílu 16/24 
pozemku p. č. 1979/1, orná půda, o celkové výměře 4171 m2 z vlastnictví manželů Dany a 
Jana Baranových do majetku města za kupní cenu 300 Kč/m2.  
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál do zastupitelstva města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

561/26/RM/2019 Prodej městského pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městského pozemku p. č. 1869/4, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí 
stavba čp. 1556), o výměře 118 m2, k. ú. Holešov, Miroslavě a Petru Němčíkovi, za kupní 
cenu 350 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání do zastupitelstva města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

562/26/RM/2019 Bezúplatné nabytí id. 1/35 pozemků k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí id. spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 724/38, trvalý travní porost,   
p. č. 724/54, zahrada, p. č. 724/72, orná půda, p. č. 724/74, zahrada, vše k. ú. Všetuly, z 
vlastnictví manželů Věry a Stanislava Řičánkových do vlastnictví města. Náklady na převod 
hradí nabyvatel. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  



 

563/26/RM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, p. č. 2843/2 a p. č. 2893/5, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1329/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře   
191 m2, p. č. 2843/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2 a p. č. 2893/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, vše k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání do zastupitelstva města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

564/26/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části p.č. 1857/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1857/1, zahrada, o výměře cca 
265 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

565/26/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 2728/1, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o výměře cca 
210 m2 (7 x 30 m2), k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

566/26/RM/2019 Přerušená zpráva z RM 10.09.2019 - zveřejnění záměru prodeje částí 
městských pozemků p. č. 1058/12, p. č. 1058/7, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 1058/12, ostatní plocha, o 
výměře cca 142 m2 a p. č. 1058/7, ostatní plocha, o výměře cca 23 m2, vše k. ú. Holešov, dle 
předloženého návrhu. 
 
 



 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

567/26/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře 
cca 27 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání do zastupitelstva města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

568/26/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 872/9, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 872/9, zahrada, o výměře 23 m2,         
k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu.  
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

569/26/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky stadionu Míru - TJ Sokol Rymice 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky městského atletického stadionu Míru, pozemku p. č. 460/2, k. ú. 
Holešov, a zázemí šaten (stojících na pozemku p. č. 461/9, k. ú. Holešov) - TJ Sokol 
Rymice, za účelem odehrání domácích fotbalových zápasů jarní sezóny 2020, kategorie 
muži a mladší žáci, za úhradu příspěvku na energie ve výši 2.000 Kč, dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 



1.1. zajistit zveřejnění na úřední desce. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

570/26/RM/2019 Přijetí finančního daru na realizaci "Revitalizace ovocného sadu v zámecké 
zahradě v Holešově" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
přijetí účelového sponzorského peněžního daru ve výši 1.696.540 + DPH 21 % od 
společnosti BILLA, spol. s r. o., k financování projektu "Revitalizace ovocného sadu v 
zámecké zahradě v Holešově". 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

571/26/RM/2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatele Petra Smékala, na   
p. č. 2405, ostatní plocha, k. ú. Holešov, na ulici Komenského. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Nikole Chudárkové 

1.1. informovat žadatele o výsledku jednání rady města. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

572/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - EL-ENG s. r. o. 

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 společnosti EL-ENG,          
s. r. o., Palackého 859/79, 769 01 Holešov, 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 



Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

573/26/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Fr. Krajča 

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 František Krajča dne 
13.11.2019, 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

574/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bakalovi 

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 podali František a Marie 
Bakalovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

575/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Radislav a Milada 
Navrátilovi 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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 podali Radoslav a Milada 
Navrátilovi, a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou 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  

576/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Petr Mikulášek 

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 Petr Mikulášek, 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

577/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Mgr. Jana Kučerová 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
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  

 

578/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Intea Service s.r.o. 

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 společnost Intea Service 
s. r. o., se sídlem samostatnost 1348, 769 01 Holešov, IČO 25572580, a to pod podmínkou, 
že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 
4 stavebního zákona. Požadavek bude řešen tak, aby byly minimalizovány případné 
negativní vlivy z navazujících ploch smíšené výroby (SP) na bydlení a pozemek p. č. 
2590/94, k. ú. Holešov, zachován jako veřejné prostranství. Návrh na pořízení změny 
bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov za uplynulé období. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Radomíře Pospíšilové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města. 

Termín: 17.12.2019 



 
Usnesení: PŘIJATO  
 

579/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Bc. Magda Mrázková 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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  

 

580/26/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Lumír Vrána 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
o pořízení změny Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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  

 

581/26/RM/2019 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 do 50.000 Kč dle 
zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. mimořádné finanční dotace 
- čj. HOL-777/2019/ŠK/CH) dle předloženého 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. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Iloně Augusti 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu dle bodu I. 

Termín: 16.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
 
  
 



582/26/RM/2019 Přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na tělocvičny) 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přidělení dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2019 (tzv. dotace na tělocvičny - čj. HOL-
779/2019/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění veřejnoprávní smlouvy k této dotaci 
dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Mgr. Petru Chvátalovi 

1.1. předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu. 

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

583/26/RM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - Orel jednota Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov v případě obdržení 
dotace z MŠMT na rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým chlazením ve výši 
3.673.118,79 Kč. 

2. poskytnutí finančního příspěvku (daru) jednotě Orel Holešov ve výši 298.337,60 Kč na 
úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým 
chlazením. 

3. uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle předložených návrhů. 

4. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva dle předloženého návrhu. 
 

II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit materiál k projednání na zastupitelstvu města.  

Termín: 17.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

584/26/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu prodejního stánku - masné krámy 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se 
  
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 29, jehož součástí je budova bez čp a pozemku 
p. č. 30, jehož součástí je budova bez čp., k. ú. Holešov, prodejní stánek - masné krámy č. 
101 o velikosti 15,1 m2 a č. 102 o velikosti 14 m2, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Jitce Hanslíkové 

1.1. zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce. 

Termín: 31.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  



585/26/RM/2019 Pojištění města na rok 2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření pojistné smlouvy na rok 2020 se společností Kooperativa, a. s., dle předloženého 
návrhu. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Dušanu Leškovi 

1.1. předložit smlouvu k podpisu. 

Termín: 22.11.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

586/26/RM/2019 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na "TDI a výkon činnosti BOZP při 
realizaci stavby Vodovod Količín" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
3/2019) a na základě podaných nabídek dodavatele na "Technický dozor investora a 
výkon činnosti BOZP při realizaci stavby Vodovod Količín", a to společnost Ing. Zbyněk 
Cupák, inženýrské stavby, IČO 86903217, Milíčova 145/6, Olomouc-Bělidla, s nabídkovou 
cenou 480 tis. Kč bez DPH. 
 
II. Rada města Holešova ukládá 
 
1. Ing. Simoně Stuchlíkové 

1.1. předložit smlouvu k podpisu.  

Termín: 20.12.2019 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 09.12.2019 

         

 

               Mgr. Rudolf Seifert v. r Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
                     starosta města                          ověřovatelka 
 
 
 
 
Ev.č.: 492/2019 
Vyvěšeno dne: 13.12.2019 
Bude sejmuto dne: 30.12.2019 
Sejmuto dne:  
 

 


