
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 3. schůze Rady města Holešova, která se konala 06.02.2019 
 

20/3/RM/2019 Uzavírání krátkodobých pronájmů 

I. Rada města Holešova revokovala 
  
z části přijaté usnesení č. 291/24/RM/2017, ze dne 09.10.2017 - uzavírání krátkodobých 
nájemních smluv v budovách svěřených organizačním řádem Odboru tajemníka. 
 
II. Rada města Holešova pověřila 
  
uzavíráním krátkodobých nájemních smluv v budovách města v souladu s organizačním 
řádem Útvar správy majetku a zeleně města, a to s platností od 01.02.2019. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

21/3/RM/2019 Souhlas zřizovatele s investicí 2. ZŠ do Strategického rámce MAP 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zařazení investičního záměru do Strategického rámce MAP na vybavení učeben 
a technické zhodnocení budovy příspěvkové organizace 2. Základní škola Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

22/3/RM/2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 
1/2016 a č. 2/2016 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
1/2016, kterou se vyhlašuje návštěvní řád zámecké zahrady, sadů a obory zámku Holešov, 
a obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vyhlašují pravidla pro uzavírání nájemních 
smluv pro užívání zámecké zahrady, sadů a obory zámku Holešov, dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

23/3/RM/2019 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o zřízení městské policie dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 



24/3/RM/2019 Změna rozpočtu - RO 1/2019 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého a upraveného návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

25/3/RM/2019 Dodatek č. 1 k VPS s TH o dotaci na pokrytí ztráty vzniklé při provozování 
bazénu 

I. Rada města Holešova schválila 
 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako jediný společník 

uvedené společnosti, plnící funkci valné hromady, 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o., o dotaci na pokrytí finanční ztráty vzniklé při provozování krytého 
bazénu dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

26/3/RM/2019 Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě se společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r. o. 

I. Rada města Holešova schválila 
  
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako jediný společník 

uvedené společnosti, plnící funkci valné hromady, 

uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě se společností Tepelné hospodářství Holešov, 
spol. s r. o., dne 7. 12. 2011. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

27/3/RM/2019 Vzdání se funkce ředitelky mateřské školy a ukončení šestiletého ředitelského 
období 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
rezignaci Bc. Aleny Kotoučkové na funkci ředitelky Mateřské školy, Holešov, Grohova 
1392, okres Kroměříž ze dne 22.01.2019 k 31.07.2019. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

28/3/RM/2019 Vyvěšení tibetské vlajky 

I. Rada města Holešova projednala 
  
žádost spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, ze dne 15.01.2019. 
 
II. Rada města Holešova schválila 
  
připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.03.2019. 



Usnesení: PŘIJATO  

 

29/3/RM/2019 Vyjádření obce k rozvojovým záměrům poskytovatelů sociálních služeb na rok 
2020 

I. Rada města Holešova vzala na vědomí 
  
vyjádření obce k rozvojovým záměrům následujících poskytovatelů sociálních služeb na 
rok 2020 dle předloženého návrhu: 

 Charita Holešov, se sídlem Holešov, Tovární 1407, IČO 47930063 - 
Odlehčovací služby; Podpora samostatného bydlení; Pečovatelská služba. 

 Středisko raná péče EDUCO Zlín, z. s., se sídlem Zlín, Chlumská 453, IČO 
26986728 - Raná péče. 

 Senior care, se sídlem Beroun, Pivovarská 170, IČO 24732915 - Pečovatelská 
služba; Osobní asistence. 

 Tyfloservis, o. p. s., středisko Zlín, se sídlem Zlín, Burešov 4886, IČO 
26200481 - Sociální rehabilitace. 

 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem Zlín, 
Gahurova 5265, IČO 26593823 - Tlumočnické služby. 

Usnesení: PŘIJATO  

 

30/3/RM/2019 Zřízení věcných břemen - FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. (dodatky) - 
přerušená zpráva z RM 21.01.2019 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
prodloužení termínů zřízení věcného břemene pro společnost FUERTES 
DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660/2, IČO 26893223, a to: 

1. zřízení věcného břemene - služebnosti stezky (včetně chůze) a cesty (včetně 
jízdy) na pozemku p. č. 1346/1, ostatní plocha, o výměře 3.412 m2, k. ú. 
Holešov, 

2. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na pozemku p. č. 
1346/1, ostatní plocha, o výměře 3.412 m2, p. č. 3706/11, ostatní plocha, o 
výměře 2.702 m2, vše k. ú.  Holešov, 

v souvislosti s realizací stavby "Centrum obchodu a služeb při ulici Tovární" dle 
předložených návrhů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

31/3/RM/2019 Uzavření smlouvy o poskytování zdravotních prohlídek členů JSDHO 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o poskytování zdravotních prohlídek členů Jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce Holešova, Dobrotic, Količína, Tučap a Žop s MUDr. Michaelou 
Hrudovou, tř. Spojenců 8151, Otrokovice, IČO 07352492, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



32/3/RM/2019 Kronika města Holešova za rok 2017 

I. Rada města Holešova schválila 
  
"Kroniku města Holešova 2017" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

33/3/RM/2019 Projekt Otevřené brány v letech 2019-2021 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
- zapojení města Holešova do projektu Otevřené brány v letech 2019-2021, 
- poskytnutí dotace v celkové výši 120.000 Kč dle předloženého návrhu a 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Holešova dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

34/3/RM/2019 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o poskytnutí dotace 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se Sociálními 
službami města Kroměříže, p. o., IČO 71193430, se sídlem Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 
ve výši 2.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

35/3/RM/2019 Finanční příspěvek pro Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a Středisko výchovné 
péče 

I. Rada města Holešova neschválila 
  
poskytnutí finanční dotace spolku Rodinné centrum Kroměříž, z. s., a Středisku výchovné 
péče, se sídlem Kroměříž, Kollárova 658/13, IČO 04412672, na provoz zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

36/3/RM/2019 Doplnění počtu členů komisí Rady města Holešova pro volební období 2018-
2022 

I. Rada města Holešova doplnila 
  
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební 
období 2018-2022 komise Rady města Holešova o tyto členy: 
 
-komise památkové péče a letopisectví- Běla Holčapková 
-komise sociálně-právní ochrany dětí - Kateřina Kašíková, DiS. (za Evu Badinkovou) 
-komise pro občanské záležitosti - Marie Rafajová a Dagmar Dvořáková 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



37/3/RM/2019 Žádost o dotaci z "Národního programu podpory cestovního ruchu v 
regionech" 

I. Rada města Holešova schválila 
 

1. podání žádosti o dotaci z "Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech" 
a 

2. financování této akce.  
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

38/3/RM/2019 Návrh na pořízení změny Územního plánu Holešov - František Krajča 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
změnu o pořízení Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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", který podal František Krajča, a to 
pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v 
souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

39/3/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Jaromíra Müllerová 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
změnu o pořízení Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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", který podala Jaromíra Müllerová, a 
to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v 
souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

40/3/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - KST Holešov s.r.o. 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
změnu o pořízení 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", který podala společnosti KST 
Holešov s. r. o., a to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za 
její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude 
zahrnuto do projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, 
kterou pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



41/3/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Růžičkovi 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
 
změnu o pořízení Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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", který podali Ivo a Alena Růžičkovi, 
a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě nákladů za její zpracování 
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

42/3/RM/2019 Návrh na změnu Územního plánu Holešov - Radka Kadláčková 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova projednat 
  
změnu o pořízení Územního plánu Holešov v souladu s § 44 písm. c) 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", který podala Radka Kadláčková, a 
to pod podmínkou, že se navrhovatel bude podílet na úhradě nákladů za její zpracování v 
souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona. Pořizování této změny bude zahrnuto do 
projednání "Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov" za uplynulé období, kterou 
pořizovatel předkládá nejpozději do 4 let od vydání územního plánu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

43/3/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Holešov, StavConsult, Kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 2917/1, 
ostatní plocha, o výměře 586 m2, k. ú. Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, 
StavConsult, Kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

44/3/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Holešov, KST, Kab. NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 2590/95, 
ostatní plocha, o výměře 1.535 m2, p. č. 3545/1, ostatní plocha, o výměře 2.456 m2, vše k. ú. 
Holešov, pro společnost E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČO 28085400, v souvislosti se stavbou "Holešov, KST, Kab. NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



45/3/RM/2019 Zřízení věcného břemene "Žopy, U kapličky, Kabel NN" 

I. Rada města Holešova schválila 
 
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na částích pozemků p. č. 445/2, 
ostatní plocha, o výměře 1.939 m2, p. č. 446/1, ostatní plocha, o výměře 5.487 m2, vše k. ú. 
Žopy, pro společnost  E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČO 
28085400, v souvislosti se stavbou "Žopy, U kapličky, Kabel NN" dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

46/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 670/1, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 670/1, zahrada, o výměře cca 209 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

47/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 750/57, a p. č. 750/83, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova odložila 
  
projednání zprávy týkající se zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 750/57, ostatní 
plocha, o výměře 328 m2, a pozemku p. č. 750/83, ostatní plocha, o výměře 39 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

48/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 2727/35 a p. č. 2727/46, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 2727/35, ostatní plocha, o výměře cca 
550 m2, a p. č. 2727/46, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

 
 

49/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 394/3, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 394/3, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 



50/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/80, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2989/80, zahrada, o výměře 66 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu za kupní cenu 200 Kč/m2. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

51/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1925/47, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1925/47, ostatní plocha, o výměře 97 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

52/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1757/5, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1757/5, ostatní plocha, o výměře určené 
GPL č. 2307-250/2018 15 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

53/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 705/52, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 705/52, ostatní plocha, o výměře 122 m2, k. ú. 
Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

54/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 676, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 676, ostatní plocha, o výměře cca 437 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

55/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/100, p. č. 2790/101 a p. č. 
2790/102, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/100, ostatní plocha, o výměře 20 m2, 
pozemku p. č. 2790/101, ostatní plocha, o výměře 20 m2, a pozemku p. č. 2790/102, ostatní 
plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 



56/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2728/1, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2728/1, zahrada, o výměře cca 65 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

57/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 210/3, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 210/3, ostatní plocha, o výměře určené GPL 
č. 1134-124/2018 36 + 8 m2, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu (jen oplocená 
část). 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

58/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 371/1, k. ú. Všetuly 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 371/1, ostatní plocha, o výměře cca 19 m2, 
k. ú. Všetuly, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

59/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/98, a p. č. 2790/99, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2790/98, ostatní plocha, o výměře 21 m2, a 
pozemku p. č. 2790/99, ostatní plocha, o výměře 20 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 
 

60/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 1522/1 a p. č. 1522/2, k. ú. 
Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 1522/1, ostatní plocha, o výměře cca 10 m2, 
a p. č. 1522/2, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 
 
 
 



61/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 182, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 182, ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, 
k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

62/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1916/7, k. ú. Holešov 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1916/7, ostatní plocha, o výměře 376 m2, k. ú. 
Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

63/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 588/1, k. ú. Tučapy u Holešova 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 588/1, ostatní plocha, o výměře cca 2 m2, 
dle GPL č. 1178-176/2018, k. ú. Tučapy u Holešova, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

64/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 195/1, jehož součástí je 
stavba - budova čp. 97 Holešov 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba - budova s čp. 97, k. ú. Holešov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

65/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. st 180, jehož součástí 
je stavba, a p. č. 628/6, k. ú. Lukoveček 

I. Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. st. 180, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 42 m2, jehož součástí je stavba - jiná stavba, pozemku p. č. 628/6, ostatní plocha, 
o výměře 348 m2, k. ú. Lukoveček, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

66/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1222, k. ú. Žopy 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1222, trvalý travní porost, o výměře cca   
200 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 



Usnesení: PŘIJATO 

 

67/3/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, k. ú. Žopy 
- přerušená zpráva ze dne 03.12.2018 

I. Rada města Holešova schválila 
  
zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č. 1217, ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 350 m2, k. ú. Žopy, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

68/3/RM/2019 Zveřejnění záměru směny 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 Ivana Adámka část pozemku p. č. 1788/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2,   
k. ú. Dobrotice, a z vlastnictví Ivana Adámka přejde do vlastnictví města Holešova část 
pozemku p. č. 1575/3, zahrada, o výměře cca 19 + 7 m2, k. ú. Dobrotice, bez dalšího 
finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

69/3/RM/2019 Zveřejnění záměru směny pozemků k. ú. Holešov 

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 TON, a. s., pozemek p. č.  2724/37, ostatní plocha, o výměře 
135 m2, a z vlastnictví společnosti TON, a. s., přejde do vlastnictví města Holešova část 
pozemku p. č. 2724/11, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, a p. č. 2724/40, ostatní plocha, 
o výměře 179 m2, k. ú. Holešov, bez dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu 
pozemků hradí město Holešov. 
 
Usnesení: PŘIJATO 

  

70/3/RM/2019 Zveřejnění záměru prodeje / směny 

I. Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se 
 

1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 276/1, vodní plocha, o výměře cca      
220 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu. 

2. zveřejnění záměru směny pozemků, a to tak, že z vlastnictví města Holešova přejde do 
vlastnictví Zdeňky Navrátilové, část městského pozemku p. č. 276/1, vodní plocha, o 
výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, z vlastnictví Zdeňky Navrátilové, přejde do 
vlastnictví města Holešova část pozemku p. č. 101/2, orná půda, a p. č. 100, zahrada, o 
celkové výměře cca 220 m2, k. ú. Količín, dle předloženého návrhu a bez 
dalšího finančního vyrovnání. Náklady na směnu pozemků hradí žadatelka. 

 
Usnesení: PŘIJATO  
 
 



71/3/RM/2019 Pronájem reklamní plochy 

I. Rada města Holešova schválila 
  
uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy za autobusovou zastávkou u zámku ve 
směru na Bystřici pod Hostýnem na pozemku p. č. 1744, k. ú. Holešov, o velikosti 130x265 
cm, za nájemné 1.500 Kč/m2/rok, společnosti Estelar, s. r. o., IČO 26932962, a to na dobu 
neurčitou. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

72/3/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, 
Všetuly" 

I. Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit 
  
majetkové vypořádání pozemků po stavbě "Silnice II/490: Holešov, Všetuly", a to: 

1. zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1051/3, ostatní plocha, o 
výměře 66 m2, p. č. 1008/5, ostatní plocha, o výměře 281 m2, a p. č. 1008/6, ostatní 
plocha, o výměře 26 m2, k. ú. Všetuly dle předloženého návrhu 

2. bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1008/7, ostatní plocha, o výměře 775 m2, p. č. 1008/8, 
ostatní plocha, o výměře 28 m2, p. č. 1008/9, ostatní plocha, o výměře 867 m2, p. č. 
1008/10, ostatní plocha, o výměře 190 m2, p. č. 1008/11, ostatní plocha, o výměře 15 m2, 
p. č. 1008/12, ostatní plocha, o výměře 12 m2, p. č. 1008/13, ostatní plocha, o výměře 
36 m2, p. č. 1008/14, ostatní plocha, o výměře 311 m2, p. č. 1008/15, ostatní plocha, o 
výměře 211 m2, p. č. 1051/4, ostatní plocha, o výměře 141 m2, p. č. 1051/5, ostatní plocha, 
o výměře 500 m2, p. č. 1051/6, ostatní plocha, o výměře 6 m2, vše k. ú. Všetuly, z majetku 
Zlínského kraje do majetku města Holešova. 
 

Usnesení: PŘIJATO  

 

73/3/RM/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - úprava 

I. Rada města Holešova schválila 
  
přílohu "Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

V Holešově 13.02.2019               

 

            Mgr. Rudolf Seifert v. r.                                            Bc. Jakub Šneidr v. r.   

                   starosta města            ověřovatel 
 
 
Ev. č.: 111/2019 
Vyvěšeno dne: 14.02.2019 
Bude sejmuto dne: 04.03.2019 
Sejmuto dne: 
 

 


