
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  

z 28. schůze Rady města Holešova, která se konala 15.12.2020 

 

531/28/RM/2020 Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do organizační složky - 
Pomocná hospodářská správa 

I. Rada města Holešova schválila 
  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pomocná hospodářská 
správa s účinností od 01.01.2021 na 27. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

532/28/RM/2020 Návrh provozního řádu, provozní doby včetně svátků a ceníku kluziště v 
sezoně 2020-2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
provozní řád, provozní dobu a ceník kluziště v předloženém znění za předpokladu 
schválení rozpočtu na rok 20221 zastupitelstvem města. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

533/28/RM/2020 VPS se společností TS Holešov o poskytnutí dotace k úhradě provozní 
ztráty kluziště v roce 2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností Technické služby Holešov, 
s.  r.  o., o poskytnutí dotace ve výši 1,7 mil. Kč k úhradě provozní ztráty kluziště na rok 
2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
534/28/RM/2020 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., z 31.12.2019  týkajícího se rozšíření pachtu o kotelnu PK-19. 
 
Usnesení: PŘIJATO 
 
 

 



535/28/RM/2020 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o prodeji zařízení PK-19 a PK-30 se 
společností Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o., v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

536/28/RM/2020 Žádost o dotaci na "Obnovu místních komunikací v Holešově" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR (117DS8230 - Podpora obcí s více než 
10 000 obyvateli) na akci "Obnova místních komunikací v Holešově". 

2. finanční spoluúčast projektu. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

537/28/RM/2020 Předběžná kalkulace na rok 2021 o dodávce tepelné energie 

I. Rada města Holešova schválila 
  
předběžnou kalkulaci dodávky tepelné energie pro budovu čp. 1419 na ul. 
Pivovarská, knihovnu v Količíně, budovy Městského úřadu Holešov na ul. Masarykova čp. 
628 a ul. Tovární čp. 1407 a pro provozovnu Střelnice na rok 2021 se společností Tepelné 
hospodářství Holešov, spol. s r. o., v předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

538/28/RM/2020 Dodatek ke smlouvě o poskytování služby "Senior taxi v Holešově" 

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

 

539/28/RM/2020 Sazebník pro krátkodobý pronájem nebytových prostor 

I. Rada města Holešova schválila 
  
sazby za krátkodobý pronájem nebytových prostor dle sazebníku v předloženém návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 
 
 



540/28/RM/2020 Poskytnutí věcného daru ZZS Zlínského kraje, p. o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
smlouvu o poskytnutí daru Záchranné zdravotní službě Zlínského kraje, p. o., v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

541/28/RM/2020 Změna odpisového plánu - Centrum pro seniory 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu odpisového plánu č. 1 na rok 2020 příspěvkové organizaci Centrum pro 
seniory, Příční 1475, Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

542/28/RM/2020 Odpis pohledávek 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
- odpis pohledávky: 

1. na nájemném a službách manželů Lenky a Jaromíra Navrátilových, bytem Holešov, 
z důvodu ukončení insolvenčního řízení. 

2. půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželů Renaty a Aleše Zakopalových, bytem 
Holešov, a Michaela Davidíka, bytem  Holešov, z důvodu ukončení insolvenčního 
řízení 
  
dle předložených návrhů. 
 

Usnesení: PŘIJATO 

 

543/28/RM/2020 Smlouva o spolupráci mezi obcemi Třebětice a Holešov 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi Třebětice a Holešov při zajištění úkolů 
vyplývajících pro obec ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v 
předloženém znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
544/28/RM/2020 Informace o stavu pohledávky 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
stav pohledávky, kterou má město u společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., na 
základě smlouvy ze dne 24.04.2019. 
  
Usnesení: PŘIJATO 



 

545/28/RM/2020 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Rady města Holešova 18/2020 

I. Rada města Holešova schválila 
  
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření rady č. 18/2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

546/28/RM/2020 Termíny jednání Rady města Holešova v I. pol. 2021 a Zastupitelstva 
města Holešova v roce 2021 

I. Rada města Holešova schválila 
  
termíny schůze rady města v I. pol. 2021 od 13 hod. takto: 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 
08.03., 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05.,14.06., 28.06., 12.07., 09.08., 06.09., 20.09., 
04.10, 18.10., 08.11., 22.11., 06.12. a 20.12. 
 
II. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2021 od 16 hod. takto: 22.02., 26.04., 
28.06., 20.09., 08.11. a 20.12.  
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

547/28/RM/2020 Vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Obnova mlýnského náhonu 

I. Rada města Holešova schválila 
  
na základě doporučení hodnotící komise dodavatele stavebních prací na veřejnou 
zakázku "Obnova mlýnského náhonu" jako nejvýhodnější společnost TALPA-RPF, 
s.  r.  o.,  Holvekova 645, Ostrava, IČ 46415391, za nabídkovou cenu 5.929.402 Kč Kč bez 

DPH. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

548/28/RM/2020 Nařízení města č. 6/2020 

I. Rada města Holešova vydala 
  
nařízení města č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu dle 
předloženého návrhu. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově se 
společností Technické služby Holešov, s. r. o., IČ 25583140, za nájemné ve výši 
890.000 Kč/rok vč. DPH s účinností od 01.1.2021. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 



549/28/RM/2020 Smlouva o užívání autobusového nádraží 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o užívání autobusového nádraží se Zlínským krajem v předloženém a 
upraveném znění. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

550/28/RM/2020 Akce v zámecké zahradě 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o výpůjčce části zámecké zahrady s tímto žadatelem: 
  
- Atletika Holešov, z. s., IČ 02057042, k uspořádání akce "běžecké závody", konané 
19.12.2020. 
  
Usnesení: PŘIJATO 

 

551/28/RM/2020 Souhlas s vybudováním "sjezdu" na místní komunikaci na ul. Tyršova 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s vybudováním sjezdu a napojení pozemku p. č.  1871/6 přes městské pozemky p. č. 
1865, ostatní plocha, a p. č. 1871/3, zahrada, vše k. ú. Holešov, na místní komunikaci na 
ul. Tyršova v Holešově (žadatel je povinen požádat Odbor dopravní a správní o povolení 
připojení pozemku na místní komunikaci před zahájení stavby). 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

552/28/RM/2020 Výpověď nájemní smlouvy na užívání pozemku na ul. Nádražní, Holešov 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
výpověď nájemní smlouvy Ondřeje Piskače na užívání části městského pozemku p. č. 
1333/3, o výměře  12 m2,  k. ú. Holešov, ul. Nádražní, pronajaté za účelem umístění 
novinového stánku. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

553/28/RM/2020 Umístění odkladných schrán pro Českou poštu, s. p., na pozemcích p. č. 
1368/1 a p. č. 705/1 

I. Rada města Holešova vyjádřila souhlas 
  
s umístěním odkladných schrán pro části městských pozemků p. č. 1368/1, k. ú. 
Holešov, a p. č. 705/1, k. ú. Všetuly. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 
 



554/28/RM/2020 Zřízení služebnosti - Žopy, Gajdošík, kab. NN 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 
1389 a pozemku p. č. 1251, oba v k. ú. Žopy, pro společnost E.ON Distribuce, 
a.  s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, v souvislosti se 
stavbou "Žopy, K/251/1 Gajdošík, kab. NN", dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

555/28/RM/2020 Změna rozpočtu příspěvkových organizací 

I. Rada města Holešova schválila 
  
rozpočtová opatření příspěvkovým organizacím dle předložených návrhů: 
  
- 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630 
- 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 
- 3. Základní škola Holešov, Družby 329 
- Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58 
- Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636 
- Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 
- Mateřská škola Sluníčko Holešov, Havlíčkova 1409 
- Centrum pro seniory, Příční 1475, Holešov. 

 
Usnesení: PŘIJATO 

 

556/28/RM/2020 Uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo "Kotelna PK20 SO14 Holešov - 
stavební oprava stěn, oprava střešní krytiny, výměna oken, malířské práce" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností JMS Stavební, s. r. o., IČ 26236915 
Potoky 1767, 760 01 Zlín, na realizaci stavebních prací akce "Kotelna PK20 SO14 Holešov 
- stavební oprava stěn, oprava střešní krytiny, výměna oken, malířské práce" dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 

 

V Holešově 16.12.2020 

                  

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

 

Ev. č.: 439/2020 

Vyvěšeno dne: 21.12.2020 

Bude sejmuto dne: 06.01.2021 

Sejmuto dne: 



 

 


