
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.11.2017 

 

319/26/RM/2017 Drobný majetek nepřevzatý při předávání inventáře bazénu 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
informaci, že při předávání inventáře krytého bazénu na ul. Tovární v květnu 
2017 mezi bývalým nájemcem Tomášem Svobodou a společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., byly ze seznamu drobného majetku vyřazeny položky patřící třetím 
osobám v celkové hodnotě 40 tis. Kč dle předloženého seznamu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

320/26/RM/2017 Zřízení věcného břemene "Holešov, Masarykova - kab. smyčka NN, 
Ehrlich" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku p. č. 146/1, 
ostatní plocha, o výměře 493 m2, 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, Marykova - kab. smyčka NN, Ehrlich" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

321/26/RM/2017 Smlouva o užívání pozemků a optického vedení 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
uzavření smlouvy o užívání pozemků a optického vedení se společností Raab Computer, 
s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 421, IČO 05558069, za účelem umístění a 
provozování optických sítí dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

322/26/RM/2017 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
s omezujícími podmínkami, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu č. UZSVM/BKM/1668/2017-BKMM, o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, týkající se převodu pozemků parc. č. 950/84, a parc. č. 950/124, k id. 1/4, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  



323/26/RM/2017 Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 5/2017 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 5/2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

324/26/RM/2017 Udělení souhlasu s užitím znaku města 

I. Rada města Holešova udělila 
  
souhlas s jednorázovým užitím znaku města Holešova na titulní stránku v informačním 
katalogu Vaše inzertní fórum OBCHODY-SLUŽBY-ŘEMESLA-SERVISY dle předloženého 
návrhu a na cvičební úbory členů spolku TJ Sokol Holešov pro účast na všesokolském sletu v 
06/2018. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

325/26/RM/2017 Udělení pamětních listů v deskách 

I. Rada města Holešova schválila 
  
u příležitosti 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu udělení pamětních listů v 
deskách Ing. Stanislavu Inquortovi, CSc., bytem Holešov, Marii Lešingrové, bytem 
Holešov, Karlu Lešingrovi, bytem Holešov, Jarmile Reimerové, bytem Holešov, Milanu 
Šrámkovi, bytem Holešov, a Vlastě Čablové, bytem Přílepy, za dlouholetou přínosnou 
činnost. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

326/26/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Atletika Holešov, z. s. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce místnosti č. 302 v podkroví budovy č. p. 1419 vpravo 
na ul. Pivovarská o výměře 55,43 m2 se spolkem Atletika Holešov, z. s., a to za podmínky 
úhrady energií a služeb spojených s užíváním a s účinností od 01.12.2017 dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

327/26/RM/2017 Změny finančních plánů příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkovým organizacím: 
  
- 1. Základní škola Holešov 
- 2. Základní škola Holešov 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž 
- Ústřední školní jídelna Holešov 



- Středisko volného času, příspěvková organizace 
- Městské kulturní středisko, příspěvková organizace 
  
změnu finančních plánů pro rok 2017 dle předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

328/26/RM/2017 Navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 - MKS 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov, p. o., pro rok 2017 v celkové částce 1.138.000 Kč takto: 
  
- 180.000 Kč na mzdové náklady a 
- 958.000 Kč na narovnání výše prostředků na provoz. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

329/26/RM/2017 Platy ředitelů městských příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
s účinností od 01.11.2017 plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Holešov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

330/26/RM/2017 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 2017 (tzv. dotace na tělocvičny - čj. HOL-
26/2017/ŠK/CH) dle předloženého návrhu a znění veřejnoprávní smlouvy k této dotaci dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

331/26/RM/2017 Materiál na stůl 

I. Rada města Holešova schválila 
  
příspěvkové organizaci Centrum pro seniory, p. o., Holešov: 

1. snížení kapacity u služby KOPRETINA - domov se zvláštním režimem o 2 lůžka, 

2. poskytování obědů pro Charitu Holešov, 

3. zavedení etické komise jako poradního orgánu ředitele/ředitelky, 

4. kritéria pro hodnocení žádosti o poskytování sociální služby a 

5. ceník služeb domova se zvláštním režimem KOPRETINA 
  
 
 



dle předložených návrhů. 

  

Usnesení: PŘIJATO  
 

 

 

V Holešově 08.11.2017 

 

 

   Mgr. Rudolf Seifert v. r.                           Libor Liška v. r.  
         starosta města                                   ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 422/2017 
Vyvěšeno dne: 13.11.2017 
Bude sejmuto dne: 29.11.2017 
Sejmuto dne: 


