
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 05.10.2020 

 

424/23/RM/2020 Změna odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

425/23/RM/2020 3. úprava rozpočtu ÚŠJ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

426/23/RM/2020 Navýšení počtu strávníků - Ústřední školní jídelna 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Ústřední školní jídelna Holešov navýšení nejvyššího povoleného 
počtu stravovaných ve školní jídelně z 800 na 1 000 stravovaných s účinností od 
01.10.2020. 
 
II. Rada města Holešova pověřila 
  
tuto příspěvkovou organizaci vyřízením žádosti o navýšení kapacity  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

427/23/RM/2020 Výběrové řízení na poskytování služby "Senior taxi" v Holešově 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi" v Holešově s Ivetou Zezulkovou, 
provozovatelkou taxislužby, IČO 66616336, se sídlem Holešov, 6. května 19, dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

428/23/RM/2020 Návrh členů Bytové komise města Holešova 

I. Rada města Holešova zrušila 
  
usnesení č. 399/22/RM/2020 projednané na schůzi rady města dne 21.09.2020. 



II. Rada města Holešova jmenovala 
  
členy Bytové komise města Holešova dle předloženého a doplněného návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

429/23/RM/2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o rozšíření licence programového systému 
PERM 3 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 2 k obchodní smlouvě č. P/1111086 o rozšíření licence 
programového systému PERM 3 se společností Kvasar, spol. s r. o. Zlín, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

430/23/RM/2020 Vyřazení služebního vozidla 

I. Rada města Holešova schválila 
  
vyřazení služebního vozidla SPZ KME 47-36 z majetku města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

431/23/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 13/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 13/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

432/23/RM/2020 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p. č. 907/1, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatele Karla Navrátila, na 
pozemku p. č. 907/1, ovocný sad, o výměře cca 13m2, k. ú. Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

433/23/RM/2020 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p. č. 2/13, k. ú. 
Všetuly 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zřízení vyhrazeného parkovacího místa na vlastní náklady žadatele Mariana 
Klabana,  na pozemku p. č. 2/13, ostatní plocha, k. ú. Všetuly, na ulici Hanácká. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 

 



434/23/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu částí městských pozemků p. č. 3643 a p. č. 
3644, k. ú. Dobrotice. 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu částí městských pozemků p. č. 3643, ostatní plocha a p. č. 
3644, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, k. ú. Dobrotice, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

435/23/RM/2020 Bezúplatný převod hmotného majetku 

I. Rada města Holešova schválila 
  
bezúplatný převod hmotného majetku (pódia a ozvučovací techniky v hodnotě 
1.171.231,20 Kč) Městskému kulturnímu středisku Holešov, příspěvkové organizaci, 
IČO:  00486639, dle předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova doporučila 
  
inventarizační komisi schválit odpis majetku v částce 822,80 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

436/23/RM/2020 Výpůjčka mobilních stánků 

I. Rada města Holešova schválila 
  
výpůjčku 4 ks mobilních stánků, společnosti Technické služby Holešov, s. r. o., na dobu 
určitou 10 let. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

437/23/RM/2020 Zveřejnění záměru provozování vodovodu v Količíně pro veřejnou 
potřebu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru provozování vodovodu v Količíně pro veřejnou potřebu dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

Holešově 07.10.2020   

       

 

              Mgr. Rudolf Seifert v. r.           v z. Milan Roubalík v. r.     
              starosta města                          ověřovatel 
 
 
Ev.č. 379/2020 
Vyvěšeno dne: 20.10.2020 
Sejmuto dne: 
Bude sejmuto dne: 05.11.2020 


