
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 2. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.02.2023 

 

26/2/RM/2023 Sazebník úhrad za poskytování informací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

27/2/RM/2023 Uzavření dohody o podílu na nákladech vzniklých vybudováním veřejného 
chodníku 

I. Rada města Holešova schválila 
  
1. výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zadání zakázky na vybudování 
chodníku v lokalitě Nadsadová III přímo společnosti EL-ENG, s. r. o., IČO 27693554, a 
 
2. uzavření smlouvy o dílo se společností EL-ENG, s. r. o.  
 
Cena díla bude odpovídat jedné polovině nákladů na jeho vybudování dle předloženého 
položkového rozpočtu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

28/2/RM/2023 Vyhodnocení výzvy k podání nabídky - "Rekonstrukce požární zbrojnice v 
Holešově" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s "Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (vnitřní předpis č. 
4/2021) a na základě podaných nabídek dodavatele na akci "Rekonstrukce požární 
zbrojnice v Holešově", společnost RAVAL INTERIER, s. r. o., Holešov, Palackého 525, 
IČO 26276143, s nabídkovou cenou 2.989.652,81 Kč bez DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

29/2/RM/2023 Žádost o dotaci v rámci Programu prevence kriminality 2023 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. projekt “Holešov – Rozšíření MKDS o 2 přenosné – mobilní kamerové body“. 

2. podání žádosti o dotaci, kterou vyhlásilo MV ČR v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2023. 

3. finanční spoluúčast ve výši 35 % z celkových skutečných nákladů na projekt. 

  



Usnesení: PŘIJATO 

 

30/2/RM/2023 Rozpočtové opatření Rady města Holešova 1/2023 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření rady č. 1/2023 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

31/2/RM/2023 Změna rozpočtu - RO 1/2023 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 1/2023 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

32/2/RM/2023 Rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím: 
  
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630 
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 
- 3. Základní škola Holešov, Družby 329 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409, okres Kroměříž 
- Středisko volného času, Sokolská 70, Holešov 
- Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 
- Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov 
- Městské kulturní středisko Holešov, nám. F. X. Richtra190 
  
rozpočet na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 a plán odpisů 
majetku na rok 2023 dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

33/2/RM/2023 Zřízení spořícího účtu u Trinity bank, KB a Reiffeisen bank 

I. Rada města Holešova schválila 
  
možnost zřízení spořícího účtu u Komerční banky za účelem umístění volných 
finančních prostředků s vkladem nad 10 mil. Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



34/2/RM/2023 Jmenování člena pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky ve Zlínském kraji za 
ORP Holešov 

I. Rada města Holešova jmenovala 
 
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta a Ing. Stanislava Julíčka, vedoucího Odboru 
investic, členy pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky ve Zlínském kraji za ORP Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

35/2/RM/2023 Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 ve znění OZV č. 1/2020 o 
místním poplatku ze psů 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 1/2020, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

36/2/RM/2023 Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Holešově 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Holešově, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

37/2/RM/2023 Revokace usnesení č. 28/7/ZM/2022 - Dodatek č. 1 smlouvy o zřízení 
předkupního práva - Orel jednota Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. revokaci usnesení č. 28/7/ZM/2022 ze dne 19.12.2022, která se týká dodatku č. 1 
Smlouvy o zřízení předkupního práva se spolkem Orel jednota Holešov, Palackého 
519, Holešov, IČO 70936455. 

2. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zřízení předkupního práva se spolkem Orel 
jednota Holešov, Palackého 519, Holešov, IČO 70936455, dle předloženého návrhu.  

Usnesení: PŘIJATO 

 

38/2/RM/2023 Aktualizace svěřeného majetku příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
aktualizaci "Přílohy č. 1 - Svěřený majetek k hospodaření - ke zřizovacím listinám 
příspěvkových organizací k 31.12.2022" v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 



39/2/RM/2023 Pověření starosty města k zastupování na valných hromadách společností 
VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova pověřit 
  
starostu města Mgr. Rudolfa Seiferta k zastupování na valných hromadách 
společností VAK Kroměříž, a. s., a Mopas, a. s., Holešov po dobu volebního období 2022-
2026. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

40/2/RM/2023 Přijaté dary - 1. ZŠ Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený soupis přijatých věcných darů za rok 2022 příspěvkové organizace 1. 
Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, v celkové hodnotě 34.996,00 Kč. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

41/2/RM/2023 Informace o zřízených komisích pro volební období 2022-2026 a počtech 
jejich členů 

I. Rada města Holešova revokovala 
 
usnesení č. 7/21/RM/2022 z jednání rady města dne 24.10.2022. 
 
II. Rada města Holešova zřídila 
  
pro volební období 2022-2026 jako poradní orgán tyto komise s orientačním počtem jejich 
členů: 
  
- Komise výstavby a dopravy v počtu členů 11 
- Komise životního prostředí a energetiky v počtu členů 9 
- Komise pro neziskový sektor v počtu členů 9 
- Komise památkové péče a letopisectví v počtu členů 9 
- Komise školská a drogové problematiky v počtu členů 9 
- Komise pro občanské záležitosti v počtu členů 11 
- Komise pro sociálně-právní ochranu dětí v počtu členů 7 
- Komise pro rozvoj sportu v počtu členů 9 
- Bytová komise v počtu členů 7 
- Komise strategie prevence kriminality v počtu členů 6 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

42/2/RM/2023 Vyvěšení tibetské vlajky 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1, ze dne 11.01.2023. 
 
II. Rada města Holešova neschválila 
  
připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.03.2023. 



Usnesení: PŘIJATO 

 

43/2/RM/2023 Navýšení nejvyššího počtu žáků v základní škole u 1. Základní školy Holešov 

 
I. Rada města Holešova schválila 
  
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole u právnické osoby 1. 
Základní školy Holešov, IČO 70879389, z 690 žáků na 720 žáků v mimořádném termínu od 
01.09.2023. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

44/2/RM/2023 Změny zásad pro vyhlašování osobností města Holešova v oblasti sportu, 
kultury a dalších aktivit 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zásady pro vyhlašování osobností města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších 
aktivit dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

45/2/RM/2023 Přijaté dary - Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
předložený soupis přijatých sponzorských darů za II. pol. 2022 příspěvkové 
organizace Centrum pro seniory, Příční 1474, Holešov, v celkové hodnotě 172.328,28 
Kč. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

46/2/RM/2023 Stavební úpravy vozovky ul. Nerudova, Holešov 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
provedení stavebních úprav vozovky ul. Nerudova, Holešov, včetně vybudování 
zásobovacího zálivu v této lokalitě. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

47/2/RM/2023 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2833/7, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2833/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
134 m2, k. ú. Holešov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města.  
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 
 
  



48/2/RM/2023 Obnova katastrálního operátu - změna katastrální hranice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
změny katastrální hranice v rámci Obnovy katastrálního operátu novým mapováním 
v katastrálním území Količín dle předloženého návrhu vypracovaného Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm Holešov.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

49/2/RM/2023 Přerušený materiál RM ze dne 16.01.2023 - úplatné nabytí nemovitých věcí 
RD 731 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 

1. revokace usnesení ZM č. 56/3/ZM/2022 ze dne 20.06.2022 týkající se úplatného 
převodu nemovitých věcí - pozemků p. č. 2949, jehož součástí je stavba čp. 731 a p. č. 
2950, vše k. ú. Holešov 

2. úplatného převodu nemovitých věcí, pozemků p. č. 2949, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba Holešov, čp. 731, rodinný dům (stavba stojí na 
pozemku p. č. 2949) a pozemku p. č. 2950, zahrada, vše k. ú. Holešov, z majetku České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města za 
kupní cenu 2.610.000 Kč.  

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

50/2/RM/2023 Přerušený materiál RM z dne 16.01.2023, usnesení č. 23/1/RM/2023 - Akce 
v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
uzavření smlouvy o nájmu na užívání části zámecké zahrady včetně parkovacích ploch 
pod viaduktem se společností Healing Festival, s. r. o., Brno, IČO 17070929, k uspořádání 
akce "Healing festival" ve dnech 6.-14.08.2023. 
 
II. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova 
  
vyjádřit souhlas s pořádáním akce "Healing festival" v letech 2023-2025. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

51/2/RM/2023 Zveřejnění záměru směny částí pozemků, k. ú. Dobrotice 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví společnosti ETMONTA, s. r. o., Palackého 193, Holešov, IČO 28263111, část 
pozemku p. č. 51/3, o výměře cca 22 m2, k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví společnosti 
ETMONTA, s. r. o., přejde do vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 52/3 a 
část pozemku p. č. 51/1, k. ú. Dobrotice, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na 
směnu pozemků hradí společnost ETMONTA,  s. r. o. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
  



52/2/RM/2023 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3302/3, zahrada, a p. č. 
3302/4, ostatní plocha, k. ú. Holešov, o celkové výměře cca 760 m2 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

53/2/RM/2023 Zveřejnění záměru pronájmu místnosti v budově čp. 1582 na ul. Školní v 
Holešově, MC Srdíčko 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu místnosti v období březen-listopad, a to ve čtvrtek 17-18 h 
pro matky s dětmi a 18-19 h dospělí v budově čp. 1582 na ul. Školní v Holešově dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

54/2/RM/2023 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - FINBUILD, s. r. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. 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 zkráceným 
postupem, který podala společnost FINBUILD, s. r. o., Trojická 1904/14, Nové Město, 
Praha 2, a to pod podmínkou, že navrhovatel se bude podílet na úhradě nákladů za její 
zpracování v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona. Předmětem návrhu je 
požadavek na vymezení pozemku p. č. 1555/7, k. ú. Holešov, jako plocha smíšená 
obytná městská (SO.2). 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona. 
Pořízení změny územního plánu bude zahájeno po vydání změny č. 1 Územního plánu 
Holešov zastupitelstvem města. 

2. obsah změny Územního plánu Holešov: 

• Územní plán Holešov bude převeden do jednotného standardu v souladu se 
stavebním zákonem 

• bude prověřena změna funkčního využití pozemku p. č. 1555/7, k. ú. Holešov, 
na plochu smíšenou obytnou městskou (SO.2)  

• bude aktualizováno zastavěné území 

Usnesení: PŘIJATO 

 

55/2/RM/2023 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - Ing. Silvie Štěrbová 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
 

1. 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 zkráceným 



postupem, který podala Ing. Silvie Štěrbová, a to pod podmínkou, že se navrhovatelka 
bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 
zákona. Předmětem návrhu je požadavek na vymezení pozemku p. č.  2951/22, k. ú. 
Holešov, z plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na plochu umožňující 
realizaci bytového domu a zachování stávající pizzerie. 
Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a   stavebního 
zákona. 
Pořízení změny územního plánu bude zahájeno po vydání změny č. 1 Územního plánu 
Holešov zastupitelstvem města. 
  

Usnesení: PŘIJATO 

 

56/2/RM/2023 Zřízení služebnosti "Holešov, Bořenovská, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 3574/2 
a p. č. 3032/5 vše v k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, Lidická 
1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, Bořenovská, kab. NN" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

57/2/RM/2023 Zřízení služebnosti "Holešov, K-907-40, p. Koutný, kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 772/19, 
906/7, 907/7, 907/8 vše v k. ú. Holešov, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, 
Lidická 1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, K-907-40, p. Koutný, 
kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

58/2/RM/2023 Zveřejnění záměru provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru provozování kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu: Kanalizace 
Holešov - Třešňovy sady - Stoka "K", PVC DN 250, 61,80m, Vodovod Holešov - 
Třešňovy sady, Řad "V1", PE 100RC, DN 63, 235,50 m a Vodovod Žopy, Řad 3-2, PE 
100RC, DN 110, 225,00 m - viz. grafické přílohy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

59/2/RM/2023 Žopy, obnova vedení NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 446/1, 
p. č. 446/8, p. č. 514, vše v k. ú. Žopy, pro společnost EG.D, a. s., Brno, Černá Pole, 
Lidická 1873/36, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Žopy, obnova vedení NN" dle 
předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

60/2/RM/2023 Pronájem poštovních schránek pro lokalitu za zámeckou oborou a 
zahrádkářskou kolonii Rybníčky 

I. Rada města Holešova projednala 
  
agendu týkající se poštovních schránek pro lokalitu za zámeckou oborou a 
zahrádkářskou kolonii Rybníčky a dva návrhy budoucího řešení této agendy. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

Holešov 08.02.2023 

 

 

 

   Mgr. Rudolf Seifert v. r.       Mgr. Jana Slovenčíková v. r. 
   starosta města           ověřovatelka 

 

Ev. číslo: 63/2023  
Vyvěšeno dne: 09.02.2023  
Bude sejmuto dne: 27.02.2023  
Sejmuto dne: 


