
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 13. schůze Rady města Holešova, která se konala 27.05.2019 

 

252/13/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 

1. počet zaměstnanců Městského úřadu Holešov na 78 s účinností od 01.06.2019. 

2. počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pomocná hospodářská správa na 10 s účinností 
od 01.08.2019. 

3. počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Správa majetku města na 0 s účinností od 
01.06.2019. 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

253/13/RM/2019 Změna organizační struktury MěÚ Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zrušení 
Oddělení stavebního řádu s účinností od 01.06.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

254/13/RM/2019 Vyhodnocení nabídek veřejného osvětlení 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o dílo na dodávku 107 ks svítidel veřejného osvětlení určených pro výměnu stávajících 
svítidel v ulicích Palackého - Všetuly, Partyzánská, Pivovarská, Bezručova a část Tyršovy se 
společností ELNERMONT, s. r. o., Černovir 368, Olomouc, IČO 02231042, za nabídkovou cenu 979.568 Kč bez 
DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

255/13/RM/2019 Přezkoumání hospodaření města od roku 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provedení přezkoumání hospodaření města od roku 2019 společností MG Credit, s. r. o., Zlín, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

256/13/RM/2019 Žádost o finanční podporu "Linky bezpečí" v roce 2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Linkou bezpečí, z. s., IČO 
61383198, se sídlem v Praze, Ústavní 95, ve výši 3.000 Kč.   
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

257/13/RM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku - T.J. Sokol Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 



poskytnutí finančního příspěvku (daru) spolku T. J. Sokol Holešov, z. s., na akci "Rekontrukce tělocvičny T. J. 
Sokol Holešov - II. etapa" ve výši 1,5 mil. Kč. 

 

 
Usnesení: PŘIJATO  

 

258/13/RM/2019 Žádost o návratnou finanční výpomoc - 2. Základní škola Holešov 

I. Rada města Holešova stáhla z programu jednání 
  
žádost 2. Základní školy Holešov o návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu "Přírodní zahrady" ve 
výši dotace 474.101 Kč. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

259/13/RM/2019 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 5/2019 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

260/13/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 - MŠ Grohova 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Mateřská škola Holešov, Grohova 1392, rozpočtové opatření       č. 2 na rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

261/13/RM/2019 Souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2019 

I. Rada města Holešova projednala 
  
a vzala na vědomí předložený souhrn usnesení komisí rady města za období 04/2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

262/13/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 a znění veřejnoprávních smluv k těmto dotacím dle předložených návrhů.   
 
Usnesení: PŘIJATO

 
  

263/13/RM/2019 Pronájem části městského pozemku p. č. 1217, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
pronájem části městského pozemku p. č. 1217, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 106 
m2, k. ú. Žopy, Golfovému Klubu Holešov, z. s., zastoupený Liborem Frýsou - prezidentem klubu, na dobu 
neurčitou za nájemné 50 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

264/13/RM/2019 Pacht částí městských pozemků p. č. 2728/1, p. č. 2658/6 a p. č. 2659/23, vše k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  



pacht částí městských pozemků, a to: 
  
- část pozemku p. č. 2728/1, o výměře cca 75 m2, zahrada, k. ú. Holešov, Do Thi Thuy, k zahrádkářskému využití 
na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/m2/rok. 
  
- část pozemků p. č. 2658/6 a p. č. 2659/23, o výměře cca 168 m2, orná půda, k. ú. Holešov, Radce Vajďákové 
k zahrádkářskému využití na dobu neurčitou za nájemné 1 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

265/13/RM/2019 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce částí zámecké zahrady, a to s: 
  
- SVČ TYMY p. o., k uspořádání akce "Dětský den v zámecké zahradě", konané dne 02.06.2019. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření nájemní smlouvy částí zámecké zahrady, a to s: 
  
- Skutkou Miroslavem, k uspořádání akce "Sraz veteránů 2019", konané dne 12.07. - 13.07.2019, za nájemné 
30.000 Kč včetně DPH a kauce 10.000 Kč. 
 
 
III. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
změnu termínu konání akce "Netradiční zámecký víceboj", pořádanou Tokaheya, s. r. o., a to ve dnech 20.09. 
- 21.09.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

266/13/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 2663/4, k. ú. Holešov - zahrádka 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 2663/4, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. 
Holešov, za podmínky údržby vypůjčené části pozemku dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

267/13/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 673/4, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova neschválila 
  

zrušení zaslané výpovědi ze dne 02.04.2019 o odstranění plechové garáže, která se nachází na pozemku p. 
č. 673/4, ostatní plocha, o výměře 70 m2, k. ú. Všetuly. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

268/13/RM/2019 Uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky na zabezpečení úklidu a čistoty města 
včetně péče o zeleň 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky na zabezpečení úklidu a čistoty města včetně péče o zeleň 
se společností MCI Servis, s. r. o., Pod vodojemem 2607, Zlín, 27718158. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

269/13/RM/2019 Výpověď z pronájmu městského pozemku p. č. 2728/1 - zahrádka 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  



výpověď z pronájmu městského pozemku k zemědělskému využití - zahrádky p. č. 2728/1, zahrada, o výměře 
cca 56 m2, k. ú. Holešov, ke dni 15.06.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 

270/13/RM/2019 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova jmenovala 
  
na základě vyhodnocení výběrové komise s účinností od 01.07.2019 ředitelem příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Mgr. Aleše Vrtala, bytem Kroměříž. Druhá v pořadí byla schválena Bc. Lenka Hasníková, 
bytem Holešov.  
   
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 29.05.2019 

 

 

         

               Mgr. Rudolf Seifert v. r.             Bc. Jakub Šneidr v. r.   
                     starosta města              ověřovatel 
 

 

 

Ev. č. 271/2019 

Vyvěšeno dne: 30. 05. 2019 

Sejmuto dne: 

Bude sejmuto dne: 17. 06. 2019 


