
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.04.2018 
 

81/8/RM/2018 Vyhodnocení nabídek - Dodání ručního laserového měřiče rychlosti vozidel 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy na dodávku ručního laserového měřiče rychlosti vozidel se 
společností, jejíž cenová nabídka je nejvýhodnější, a to ATS-TELCOM PRAHA, a. s., 
Trojská 195/88, 171 00 Praha 7, IČO 61860409, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

82/8/RM/2018 Zřízení věcného břemene "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům Holešov, 
Drásalova č. 1767, č. stavby: 8800070526" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 1942/1, 
ostatní plocha, o výměře 1.113 m2, k. ú. Holešov, pro společnost GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 27295567, zastoupená společností GridServices, s. r. o., 
Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČO 27935311, v souvislosti se stavbou "STL 
plynovodní přípojka pro rodinný dům Holešov, Drásalova č. 1767, č. stavby: 
8800070526" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

83/8/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Holešov, Nádražní - kab. vedení NN, obnova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 
1335/2, ostatní plocha, o výměře 392 m2, p. č. 3706/10, ostatní plocha, o výměře 1.708 m2, 
3706/11, ostatní plocha, o výměře 2.702 m2, 1335/1, ostatní plocha, o výměře 737 m2, vše 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, Nádražní - kab. 
vedení NN, obnova" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

84/8/RM/2018 Zřízení věcného břemene "Količín - TS, VN, NN kabel - obnova" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 
253/1, ostatní plocha, o výměře 2.671 m2, p. č. 250, ostatní plocha, o výměře 3.455 m2, vše 
k. ú. Količín, 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 "Količín - TS, 
VN, NN kabel - obnova" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

85/8/RM/2018 Zřízení věcného břemene "16010 - 045983 VPIC Tučapy, Silnice 
III/49010_most" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 589/2, 
ostatní plocha, o výměře 1.826 m2, p. č. 589/1, ostatní plocha, o výměře 2.278 m2, vše k. ú. 
Tučapy u Holešova, pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, 
Žižkov, Olšanská 2681/6, IČO 04084063, zastoupenou na základě plné moci společností 
Vegacom a. s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 25788680, zastoupenou na 
základě plné moci společností K.V.Z. spol. s r. o., Zlín, Mokrá 386, IČO 00546178, v 
souvislosti se stavbou "16010 - 045983 VPIC Tučapy, Silnice III/49010_most" dle 
předloženého  návrhu.  
  
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

86/8/RM/2018 Pronájem nebytových restauračních prostor v objektu zámku 

I. Rada města Holešova schválila 
  
variantu č. I opakovaného výběrového řízení na pronájem nebytových restauračních 
prostor v objektu holešovského zámku. 
 
II. Rada města Holešova stanovila 
  
termín vyhlášení výběrového řízení na 11.04.2018 a kritérium pro hodnocení soutěže - 
nejvyšší nabídka nájemného. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

87/8/RM/2018 Souhlas s převodem práv z nájemní smlouvy k bytu 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 
vyjádření souhlasu s převodem práv a povinností dle smlouvy o finančním pronájmu s 
následnou koupí bytu mezi manželi Mgr. Radkem a Mgr. Svatavou Strakovými, bytem 
Holešov, na straně jedné jako dosavadními nájemci bytu č. 1617/6, a manželi Petrem 
a Monikou Musilovými, bytem Holešov, na straně druhé, a to z titulu vlastníka id. podílu 
3/10 na této nemovitosti. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

88/8/RM/2018 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s FK Holešovské holky, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 01.09.2014 uzavřené s Fotbalovým 
klubem Holešovské holky, z. s., dle předloženého návrhu. 



Usnesení: PŘIJATO  

 
 

89/8/RM/2018 Žádost o poskytnutí příspěvku Potravinové bance Zlínského kraje, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s 
Potravinovou bankou Zlínského kraje, z. s.,  IČO 04024915, se sídlem Vsetín, Hrbová 
1561, ve výši 10.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

90/8/RM/2018 Partnerská smlouva se slovenskou obcí Topoľčianky 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
 smlouvu o partnerství se slovenskou obcí Topoľčianky dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

91/8/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení na ořez boků a vrchů tvarovaných živých 
stěn - lip rodu Tilia a habrů v zámecké zahradě města Holešova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě poptávkového řízení "ořez boků a tvarovaných živých stěn - lip rodu Tilia a 
habrů, v zámecké zahradě města Holešova" podepsání objednávky se společností 
Technické služby Holešov, s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

92/8/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení "Roční podpora na servery, diskové pole a 
páskovou jednotku" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. na základě poptávkového řízení "Roční podpora na servery, disková pole a páskovou 
jednotku" uzavření kupní smlouvy se společností, která byla vybrána jako 
nejvýhodnější, a to DC4 CZ, a. s., Kroměříž, Hulínská 2352, s nabídkovou cenou 
240.168,65 Kč dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

93/8/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení na nákup nákladního vozidla Avia pro 
JSDH Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na dodávku nákladního vozidla Avia D 
75 s Jaroslavem Botíkem, bytem Rusava, jehož cenová nabídka je nejvýhodnější. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



94/8/RM/2018 Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Holešova žadatelům dle předloženého 
seznamu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

95/8/RM/2018 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 2/2018 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

96/8/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1933/6, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1933/6, ostatní plocha, o výměře 
cca 89 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

97/8/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3538/1, p. č. 2511/40, p. č. 2511/14, 
id. 3/4 pozemku p. č. 2520/5 a id. 1/2 pozemku p. č. 2511/1, vše k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3538/1, p. č. 2511/40, p. č. 2511/14 a id. 3/4 
pozemku p. č. 2520/5 a id. 1/2 pozemku p. č. 2511/1, vše k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

98/8/RM/2018 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1386, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1376, o výměře cca 400 m2, ostatní plocha, 
k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

99/8/RM/2018 Bezúplatný převod části městského pozemku k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatný převod části stavbou dotčeného městského pozemku p. č. 1422, ostatní plocha, 
o výměře 6 m2, k. ú. Žopy, obci Přílepy, IČO 544531. 



Usnesení: PŘIJATO  

 

100/8/RM/2018 Prodej městských pozemků k. ú. Jankovice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
prodej městských pozemků p. č. 2424, ostatní plocha, o výměře 156 m2 a p. č. 2433, orná 
půda, o výměře 2 669 m2, vše k. ú. Jankovice, Radku Ehrlichovi, za minimální kupní cenu 
30 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

101/8/RM/2018 Stanovení počtu zaměstnanců 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů počet zaměstnanců Městského úřadu Holešov na 79, a to s účinností 
od 01.05.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

102/8/RM/2018 Udělení souhlasu s užitím znaku města Holešova 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s užitím znaku města Holešova pro rok 2018 právnickým a fyzickým osobám, 
kterým byla nebo bude poskytnuta v roce 2018 dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání 
města Holešova, a to v souvislosti s propagací města Holešova jako poskytovatele dotace. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

103/8/RM/2018 Vyhodnocení poptávkového řízení na zpracovatele PD - "Dětské dopravní 
hřiště Holešov" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. na základě poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace - "Dětské 
dopravní hřiště Holešov". Byla jako nevýhodnější vybrána společnost AŽD Praha,         
s. r. o., Žirovnická 2/3146, IČO 48029483, s nabídkovou cenou 219.615 Kč včetně DPH. 

2. uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

104/8/RM/2018 Schválení stanov Mikroregionu Holešovsko 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



105/8/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (Akce milion) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. Akce milion - čj. HOL-7/2018/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  

 

106/8/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (mimořádné finanční 
dotace) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova nad 50.000 Kč 
dle zveřejněného programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. mimořádné finanční 
dotace - čj. HOL-9/2018/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. 
 
II. 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 2018 (tzv. mimořádné finanční dotace 
- čj. HOL-9/2018/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  

 

107/8/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na 
mládežnická družstva) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. dotace na mládežnická družstva v 
dlouhodobých soutěžích - čj. HOL-11/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění 
veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



108/8/RM/2018 Rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání (dotace na tělocvičny) 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozdělení dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova dle zveřejněného 
programu pro poskytování dotací v roce 2018 (tzv. dotace na tělocvičny - čj. HOL-
10/2018/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a 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  

 

109/8/RM/2018 Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v 
oblasti kultury a dalších aktivit města Holešova za rok 2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších osobností v oblasti kultury a 
dalších aktivit města Holešova za rok 2017 v těchto kategoriích: 
  
- trenér - organizační pracovník: Jakub Hřib 
- sportovní kolektiv: Rednecks gym, z. s. 
- sportovní naděje (do 15 let): Michael Sigmund 
- jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: Radovan Vizner 
- jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Petra Osokinová Janásová 
- osobnost v oblasti kultury: Mgr. Lenka Polášková 
- osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Mgr. Stanislav Jaša 
 
II. Rada města Holešova udělila 
  
oceněným: 
- Pamětní list v deskách a 
- finanční odměnu ve výši 2.000 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

110/8/RM/2018 Udělení ceny města Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova udělit 
 
 Milanu Šrámkovi 
- cenu města Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2017, 
- "Velkou pečeť města Holešova" a 
- finanční odměnu ve výši 5.000 Kč. 
  
II. Rada města Holešova schválila 
 
udělení "Pamětního listu v deskách" za celoživotní práci s mládeží těmto občanům města: 
- Bc. Anna Bakalová 
- Jiří Frank 
- Jaroslav Pařenica 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



111/8/RM/2018 Podání přihlášky ke členství Technických služeb Holešov, s. r. o., ve spolku 
Holešovsko - Hostýnsko, z. s., a uzavření smlouvy o zapojení do věrnostního a motivačního 
systému Holešovska - Hostýnska, z. s. 

I. Rada města Holešova doporučila 
  
podání přihlášky ke  členství Technických služeb Holešov, s. r. o., ve spolku   
Holešovsko-Hostýnsko, z. s. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově12.04.2018 

 

       

            Mgr. Rudolf Seifert v. r.                         Mgr. Milan Fritz v. r. 
                  starosta města                         ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

Ev.č.: 123/2018 

Vyvěšeno dne: 17.04.2018 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 03.05.2018 


