
 

 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 

10. ledna 2022
 

U s n e s e n í č. 1   

Rada města schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města 

Holic na rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 2   

Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Technických služeb Holice, 

Vysokomýtská 635, Holice v roce 2021.   

 

U s n e s e n í č. 3   

Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Základní škola Holice, Komen- 

ského 100, okres Pardubice v roce 2021.   

 

U s n e s e n í č. 4   

Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic 1. změnu odpisového plánu na rok 

2022 na základě předložené žádosti.   

 

U s n e s e n í č. 5   

Rada města Holic schvaluje pořízení venkovní skříně pro umístění defibrilátoru na budově 

městského úřadu.   

 

U s n e s e n í č. 6   
Rada města Holic schvaluje 1. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 7   

Rada města Holic schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou MeDiLa spol. s r.o. na pro- 

story sloužící podnikání v č.p. 1173, Palackého ulice, ev.č. 202 pro zřízení testovacího centra na 

Covid-19.   

 

U s n e s e n í č. 8   

Rada města Holic schvaluje uzavření dodatku na společné nájemce od 01.02.2022 k nájemní 

smlouvě ze dne 29.06.2007 na byt č. 1, Bratří Čapků 61, Holice.   

 

U s n e s e n í č. 9   

Rada města Holic bere na vědomí postup zpracování koncepční studie zkvalitnění veřejných 

prostorů města Holic dle předloženého návrhu městským architektem.   

 

U s n e s e n í č. 10   

Rada města Holic schvaluje Základní škole Holice, Holubova 47, okres Pardubice přijetí úče- 

lově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci charitativního pro- 

jektu OBĚDY PRO DĚTI poskytnutého ve 2 etapách na základě smluv – rozšíření žádosti o 1 

žáka.   



 

 

 

U s n e s e n í č. 11   
Rada města Holic schvaluje:   

ukončení pronájmu nájmu vývěsní skříňky na severní straně Obchodního střediska Qanto v Ho- 

licích, nájemce Iva Müllerová – rekim studio, Růžičkova 363, Holice ke dni 31. 12. 2021; ukon- 

čení pronájmu nájmu vývěsní skříňky na severní straně Obchodního střediska Qanto v Holicích, 

nájemce Kultura pro město z.s., Havlíčkova 328, Holice ke dni 31.12.2021.   

 

 

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 

Starosta:                        Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný           Petr Kačer     



 

 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

24. ledna 2022

U s n e s e n í č. 12
Rada města Holic bere na vědomí Informaci o činnosti správního odboru v roce 2021.

 

U s n e s e n í č. 13   

Rada města Holic bere na vědomí Informaci o vyřizování stížností, připomínek a žádostí ob- 

čanů za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 14   

Rada města Holic: ruší své usnesení č. 462 ze dne 05.12.2016; schvaluje úhradu, kterou hradí  

nájemci za úklid společných prostor v č.p. 1042 U Kapličky a v č.p. 1131 Palackého ulice  v 

50 % výši skutečných ročních nákladů na úklid v rámci ročního vyúčtování.   

 

U s n e s e n í č. 15   

Rada města Holic schvaluje navýšení nájmu za pronájem prostor sloužících podnikání včetně 

smluv za pronájem prostor pro neziskový sektor (garáže) od 01.04.2022 o roční míru inflace,    
tj. o 3,8 %.   

 

U s n e s e n í č. 16   

Rada města Holic schvaluje udělení souhlasu společnosti Hledá se Smolíček, o.s. s provozem 

DĚTSKÉ SKUPINY miniMIMIS Holice pro 12 dětí v pronajatých prostorách bytu v č.p. 236,  

Staroholická ulice, Holice (nájemní smlouva z 25.07.2019).   

 

U s n e s e n í č. 17   

Rada města Holic schvaluje zrušení části svého usnesení č. 350 bod 2 týkající se realizace 

projektu “Zastávka autobusu směr Holice – Veliny“v rámci participativního rozpočtu města na  

rok 2022.   
    
U s n e s e n í č. 18   

Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic pronájem 1 ks vývěsní skříňky na 

severní straně Obchodního střediska Qanto v Holicích za cenu 1000Kč/rok zpětně s platností   od 

11.01.2022.     

 

U s n e s e n í č. 19   

Rada města Holic schvaluje Radioklubu OK1 KHL Holice převzetí záštity města nad konáním   

32. Mezinárodního setkání radioamatérů ve dnech 26.–27.08.2022.   

 

U s n e s e n í č. 20   

Rada města Holic schvaluje navýšení platů ředitelů školských příspěvkových organizací města  

s platností od 01.01.2022 dle nařízení vlády 341/2017 (novela č. 531/2021).   

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 

Starosta:                        Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný           Petr Kačer    



 

 

 

 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

7. února 2022 

U s n e s e n í č. 21    
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti sociálního odboru za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 22   
Rada města Holic schvaluje složení Jednotky dobrovolných hasičů Holice pro rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 23   
Rada města Holic schvaluje inventarizaci majetku města ke dni 31.12.2021.   

 

U s n e s e n í č. 24   
Rada města Holic schvaluje 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.   
 

U s n e s e n í č. 25   

Rada města Holic schvaluje výměnu bytu nájemci bytu č. 5 v č.p. 761 Holubova ul., Holice za 

byt č. 19 v č.p. 761 Holubova ul., Holice včetně navýšení nájmu na částku 79,83Kč/m2 s plat- 

ností od 08.02.2022   

 

U s n e s e n í č. 26   

Rada města Holic schvaluje ukončení pronájmu vývěsní skříňky na severní straně Obchodního 

střediska Qanto v Holicích ke dni 31.01.2022 s T.J. Sokol Holice, Holubova 446, 534 01 Ho- 

lice.   

 

U s n e s e n í č. 27   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice na základě výběrového řízení nákup 

nového sekacího ramene Marollin M290 APS od firmy AGROSERVIS ZÁMĚL, s.r.o. za cenu    

493 438 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 28   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice vypsání výběrového řízení na nákup 

samojízdných strojů pro zimní údržbu 2022–2027 dle předloženého návrhu.  

 

U s n e s e n í č. 29   

Rada města Holic bere na vědomí Plán investic Technických služeb Holice na období r. 2022– 

2030.    

 

U s n e s e n í č. 30   

Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic dodatek k nájemní smlouvě s pa- 

nem D.V.   

 

U s n e s e n í č. 31   

Rada města Holic: bere na vědomí Zápis sociálně zdravotní komise ze dne 19.01.2022 a schva- 

luje Pořadníky uchazečů o přidělení bytu v č.p. 1042 U Kapličky a č.p. 1131 ul. Palackého, 

Holice na 2. čtvrtletí roku 2022.   



 

 

 

U s n e s e n í č. 32   

Rada města Holic schvaluje převzetí záštity města nad konáním Holických pivních slavností 

dne 20.08.2022.   

 

U s n e s e n í č. 33   
Rada města bere na vědomí návrh vypořádání výsledku hospodaření města za rok 2021.    

 

U s n e s e n í č. 34   

Rada města Holic bere na vědomí a postupuje k projednání v Zastupitelstvu města Holic:  

a) předložené žádosti o dotaci a návrh rozdělení finanční podpory;   
b) změnu přílohy č. 4 pravidel pro rozdělování finanční podpory.    

 

 

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 

Starosta:                        Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný           Petr Kačer   



USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE  

21. února 2022 

 

U s n e s e n í č. 35  

Rada města Holic doporučuje Zastupitelstvu města Holic vydat obecně závaznou vyhlášku 

města Holic o nočním klidu. 

 

U s n e s e n í č. 36 

Rada města Holic bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic dne 14. 3. 

2022. 

 

U s n e s e n í č. 37 

Rada města Holic schvaluje navržený způsob likvidace nepotřebného movitého majetku 

města dle návrhu majetkové a bytové komise. 

 

U s n e s e n í č. 38 

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení výběrového řízení na 

pořízení projektové dokumentace úprav Kulturního domu města Holice. 

 

U s n e s e n í č. 39  

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 5 v čp. 761 Holubova, Holice paní Gabriele 

Dlaskové s platností od 1. 3. 2022.  

 

U s n e s e n í č. 40 

Rada města Holic: 

a) neschvaluje předložený návrh dopravního značení v ulici Palackého, dopravní 

značení provozu cyklistů v jednosměrné ulici na náměstí T. G. Masaryka  

a předložený návrh parkovacího místa pro autobus na parkovišti u stadionu; 

b) schvaluje předložený návrh doplnění dopravního značení na náměstí  

T. G. Masaryka a umístění dopravního zrcadla v ulici Pardubická; 

c) bere na vědomí předložený návrh studie stavebních a dopravních opatření  

v ulici Palackého. 

U s n e s e n í č. 41 

Rada města Holic zamítá předložený návrh na úpravu hřiště mezi kulturním domem a 

muzeem. 

 

U s n e s e n í č. 42 

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny ÚP Holice na 

žádost Města Holice, Holubova 1, 534 01 Holice na pozemcích p.č. 9040, 9038 a části 

pozemku p.č. 9041 v k.ú. Holice v Čechách. 

 

U s n e s e n í č. 43 

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny ÚP Holice na 

žádost Martina Loukoty, bytem Pardubická 98, 533 52 Srch a Moniky Smolové bytem 

Lhotecká 255/91a, 500 09 Hradec Králové na celém pozemku p.č. 4950 v k.ú. Holice 

v Čechách. 



 

U s n e s e n í č. 44 

Rada města Holic:  

a) schvaluje hospodaření všech příspěvkových organizací města za rok 2021;  

b) schvaluje převod finančních prostředků z výsledku hospodaření příspěvkových 

organizací do jejich fondů dle předloženého návrhu;  

c) ukládá příspěvkové organizaci Kulturní dům města Holic, Holubova 768, Holice 

odvod  

z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 95.500 Kč.  

 

 

 

 

U s n e s e n í č. 45 

Rada města Holic schvaluje účetní závěrky za rok 2021 těchto příspěvkových organizací 

města: 

Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice;  

Mateřská škola Holice, Pardubická 992, okres Pardubice;  

Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice; 

Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice;  

Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice;  

Základní umělecká škola Karla Malicha;  

Dům dětí a mládeže Holice;  

Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice;  

Kulturní dům města Holic;  

Technické služby Holice. 

 

U s n e s e n í č. 46 

Rada města Holic bere na vědomí vypořádání výsledku hospodaření města za rok 2021 dle 

předloženého návrhu, které bude zapracováno do rozpočtové změny schvalované na jednání 

zastupitelstva města 14. 3. 2022.  

 

U s n e s e n í č. 47 

Rada města Holic schvaluje: 

a)  podání žádosti o dotaci na akci „Výměna oken, chaty Blažkovec, Holice“ ve Výzvě 

MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem 

Zemědělství  

(ŘO Programu rozvoje venkova), číslo Fiche 7 - Podpora spolkového života; 

b) podání žádosti o dotaci na akci „Oprava hřiště, Kamenec, Holice“ ve Výzvě MAS v 

souladu  

s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO 

Programu rozvoje venkova), číslo Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům. 

 

 

U s n e s e n í č. 48 

Rada města Holic bere na vědomí pořádání akce Guláškošt v „městské tržnici“ ve dnech 28. 

– 29. 5. 2022. 



 

 

 

Zápis ověřil:   ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Starosta:                  Místostarosta: 

Mgr. Ondřej Výborný        Petr Kačer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

14. března 2022 

U s n e s e n í č.49     

Rada města Holic jmenuje Mgr. Danu Půlpánovou a Radku Vohralíkovou jako zástupce zři- 

zovatele do školské rady při ZŠ Holice, Holubova 47, okres Pardubice.   

 

U s n e s e n í č. 50   

Rada města Holic bere na vědomí žádost od TJ JISKRA HOLICE, z. s. o finanční podporu 

oslav 50 let od založení oddílu stolního tenisu a postupuje ji Zastupitelstvu města Holice   
k projednání.   

 

U s n e s e n í č. 51   

Rada města Holic bere na vědomí žádost o sponzorský dar Českému svazu ochránců přírody   

– Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka“a postupuje ji Zastupitelstvu města Holice k pro- 

jednání.   

 

U s n e s e n í č. 52   

Rada města Holic schvaluje MAS Holicko o.p.s. příspěvek města na vydání publikace o Ho- 

licku s tématikou „Osobnosti známé a neznámé“ve výši 30 000 Kč.   

 

U s n e s e n í č. 53   
Rada města Holic schvaluje 5. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 54   
Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice  

převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic.    

 

U s n e s e n í č. 55   

Rada města Holic schvaluje Základní umělecké škole Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 

Holice 1. změnu odpisového plánu na rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 56   

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pozastavení níže uvedených akcí v roz- 

počtu města Holic na rok 2022. Finanční prostředky na pozastavené akce mohou být uvolněny 

na základě usnesení Rady města Holic s ohledem na finanční situaci města.    
Pozastavené akce:   
Místní hospodářství – TS Holice – Příspěvek dle pokynů zřizovatele     
(veřejné osvětlení)             400 000,00 Kč   
Místní hospodářství – Participativní rozpočet     450 000,00 Kč   
KR – Lávka za Tekou – realizace                                                              3 500 000,00 Kč   

KR – Městský park – mlatová cesta + veřejné osvětlení     450 000,00 Kč  

KR – TS Holice – Obnova techniky     800 000,00 Kč   

 

U s n e s e n í č. 57   

Rada města Holic doporučuje Zastupitelstvu města Holic vydat obecně závaznou vyhlášku  

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.   



 

 

 

U s n e s e n í č. 58   

Rada města Holic schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k pod- 

nikání ev.č. 206, Palackého ulice 38 v Holicích se společností IVT Tepelná čerpadla s.r.o.  s 

platností od 01.04.2022.   

 

U s n e s e n í č. 59   

Rada města Holic schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu reklamní plochy na 

nemovitosti nám.T.G.Masaryka 19, ev.č. 205, za nájemné 10 000 Kč/rok + základní sazba  

DPH na dobu určitou do 31.03.2027.   

 

U s n e s e n í č. 60   

Rada města Holic neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Na Mušce 1103 v Ho- 

licích.   

 

U s n e s e n í č. 61   

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 23. v č.p. 61 Bratří Čapků, Holice od 15.03.02022  

panu Jaromíru Kopřivovi.   

 

U s n e s e n í č. 62   

Rada města Holic schvaluje ukončení nájmu k bytu č. 20 v č.p. 761 Holubova ul., Holice do- 

hodou ke dni 31.03.2022 bez nároku na finanční vyrovnání.   

 

U s n e s e n í č. 63   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit podpis prohlášení a souhlasu s 

technickými podmínkami pro bezúplatný převod pozemku p.č. 2428/16, výměra 442 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Puškinova, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 57 

katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném 

Katastrálním  úřadem  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice  od  České  

republiky – Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.   

U s n e s e n í č. 64   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2405/2, 

výměra 211 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 527 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pod  

místní komunikací/chodníkem z majetku paní MUDr. Marcely Greplové.   

U s n e s e n í č. 65   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit „Dohodu o souhlasu s umístěním a 

provedením stavby plynovodní přípojky“na pozemku p.č. 2425/1, ostatní plocha – ostatní  

komunikace, ul. Dukelská, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí 

pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Par- 

dubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby „Změna účelu užívání se staveb- 

ními úpravami z doplňkové stavby bytového domu č.p. 375, Holice na samostatný rodinný   



 

 

 

dům“, která bude předcházet smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro Antonína  

Hronka a Mgr. Martinu Hronkovou, Koudelka 100, 534 01 Holice.   

 

U s n e s e n í č. 66   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – služeb- 

nosti a podpis smlouvy za účelem vybudování nové STL plynovodní přípojky k č.p. 375, ul.  

Dukelská na pozemku p.č. 2416/20, ostatní plocha – silnice, ul. Pod Parkem, k.ú. Holice v Če- 

chách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardu- bice, 

název stavby: “Bytové domy Pod Parkem, Holice“pro GasNet s.r.o., Ústí nad Labem za  úplatu 

formou jednorázové náhrady ve výši 3 908 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 67   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemku p.č. 2426, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném  na  LV  10005  katastru  nemovitostí  pro  obec  Holice,  katastrální  území  Holice  v 

Čechách,  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální  pracoviště  

Pardubice, název stavby: “ Holice, Nádražní p.č. 209 - knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  za 

úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 4 100 Kč + DPH.   

U s n e s e n í č. 68   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemcích p.č. 1228/1, p.č. 2422/23, p.č. 2422/24, p.č. 2432/1 vše ostatní plocha – ostatní 

komunikace, ul. Nádražní, p.č. 1624/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Revoluční, p.č.  

2428/10, p.č. 2428/15 vše ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Puškinova, k.ú. Holice v 

Čechách, zapsaných na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území 

Holice v Čechách, vedených Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Pardubice, název stavby: “11010-101134 - RVDSL1715_C_E_HLCE47-HLCE1HR_OK “pro 

CETIN a. s., Praha za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého 

posudku.   

U s n e s e n í č. 69   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemku p.č. 2432/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Josefská, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV  10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 

název stavby: „11010-100903 - RVDSL1715_C_E_HLCE51-HLCE1HR_OK “pro CETIN a. s., 

Praha za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.   



 

 

 

U s n e s e n í č. 70   

Rada města Holic bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 

16.02.2022.   

 

U s n e s e n í č. 71   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice 1. změnu odpisového plánu na rok 

2022.   

 

U s n e s e n í č. 72   

Rada města Holic zamítá žádost Kulturního domu města Holice na zakoupení nových židlí do 

kavárny.     

 

U s n e s e n í č. 73   

Rada města Holic schvaluje navržený způsob likvidace movitého majetku města v rámci hu- 

manitární sbírky pro Ukrajinu „Hasiči hasičům“.     

 

U s n e s e n í č. 74   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice Provozní řád skate parku na stadi- 

onu dle předloženého návrhu.   

 

U s n e s e n í č. 75   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice na základě výběrového řízení nákup 

nového samojízdného stroje MULTICAR M 27 4x4 od firmy Auto SAS s.r.o. v celkové hod- 

notě 2 415 160 Kč vč. DPH.   

 

 

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

Starosta:                   Místostarosta:   

 

Mgr. Ondřej Výborný               Petr Kačer   



 

 

 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

28. března 2022
 

U s n e s e n í č. 76    

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 7 v č.p. 1103 Na Mušce, Holice od 01.04.2022  

paní ………………….   

 

U s n e s e n í č. 77    

Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic nájemní smlouvu k bytu kulturního 

domu.    

 

U s n e s e n í č. 78    

Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části veřejného prostranství na po- 

zemku p.č. 2409/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Holice v Čechách před restaurací MON´Ś97, nám.  

T.G.Masaryka 32, Holice od 01.05.2022 do 30.9.2022.    

 

U s n e s e n í č. 79    

Rada města Holic schvaluje dodatek č.1 SOD „MŠ Pardubická – oprava výtahu na potraviny“s 

firmou Výtahy Pardubice a.s. Dodatek č.1 řeší posun termínu realizace do 30.06.2022.    

 

U s n e s e n í č. 80    

Rada města Holic schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce chat na Blažkovci na 

dobu určitou do 31.12.2028.    

 

U s n e s e n í č. 81    

Rada města Holic schvaluje Svazu postižených civilizačními chorobami pronájem 1 ks vývěsní 

skříňky ve výši 1 000Kč/rok od 01.04.2022 na severní straně Obchodního střediska Qanto v 

Holicích.   

 

U s n e s e n í č. 82    

Rada města Holic schvaluje společnosti Klub vozítek s pedály, Pardubický kraj z.s., 9. května 

894, Holice převzetí záštity města nad „Evropským šampionátem závodu vozítek s pedály 

2022“konaného dne 26. června na náměstí T. G. Masaryka v Holicích.    

 

U s n e s e n í č. 83    
Rada města Holic schvaluje 6. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.    

 

Zápis ověřil:  ………………………………………………………………………    

 

 

 

 

Starosta:              Místostarosta:    

Mgr. Ondřej Výborný           Petr Kačer       



 

 

 

 

 

 USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

11. dubna 2022

U s n e s e n í č. 84
Rada města Holic bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby 2021/2022.

U s n e s e n í č. 85

Rada města Holic schvaluje uzavření dodatku č.  1 se společností Oblastní charita Pardubice na 

pronájem prostor v č.p.  38, Palackého ulice v Holicích, ev.č.  209, na dobu určitou do 

31.03.2023.

U s n e s e n í č. 86
Rada města Holic schvaluje Pořadník uchazečů o přidělení obecního bytu na I.  čtvrtletí r.  2022.

U s n e s e n í č. 87

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 20 v č.p. 761 ul. Holubova, Holice panu Jaroslavu 

Horákovi dle schváleného pořadníku s platností od 12.04.2022.

U s n e s e n í č. 88

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 18 v č.p. 61 Bratří Čapků, Holice panu Martinu 

Bártovi s platností od 12.04.2022.

U s n e s e n í č. 89

Rada města Holic schvaluje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/300/2021 -

Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS „Lávka přes Ředický potok, Holice“s firmou MDS projekt, 

s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto se změnou času plnění do 30.09.2022.

U s n e s e n í č. 90

Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části veřejného prostranství p.č. 

351/2, 351/3 a 351/5 v k.ú. Holice v Čechách – zpevněná plocha před provozovnou Bowling 

Baru – Sparta, Holubova ul., Holice o výměře 25 m2 od 16.05.2022 do 30.09.2022.

U s n e s e n í č. 91

Rada města Holic schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení 

akce „Novostavba haly v areálu TS Holice“firmu Ing. Petr Zběhlík, projekce pozemních staveb, 

Hradecká 1177, 534 01 Holice.

 

U s n e s e n í č. 92     

Rada města Holic bere na vědomí seznam akcí oprav komunikací, chodníků a prací na veřejné 

zeleni na rok 2022.   
     
U s n e s e n í č. 93     
Rada města Holic neschvaluje finanční příspěvek města společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.    
    
U s n e s e n í č. 94     
Rada města Holic neschvaluje finanční příspěvek města spolku NEDOKLUBKO z.s.   
     
U s n e s e n í č. 95     
Rada města Holic schvaluje 7. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.   



 

 

 

     
U s n e s e n í č. 96     

Rada města Holic jmenuje Dagmar Spitzerovou a Mgr. Danu Půlpánovou jako zástupce zřizo- 

vatele do školské rady při ZŠ Holice, Komenského 100, okres Pardubice.   
     
U s n e s e n í č. 97     

Rada města Holic bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturní komise v r. 2021 a plánu akcí pro 

rok 2022.    
       
U s n e s e n í č. 98     

Rada města Holic schvaluje přistoupení k Memorandu o partnerství – Komunitní plánování 

sociálních služeb na území Holicka.   
     
U s n e s e n í č. 99     

Rada města Holic schvaluje zapsanému spolku CL – Charlie Lima CB klub Česká Lípa, Bu- 

kovského 205/8, 460 14 Liberec 12 využití prostoru na stadionu v době konání 32.  Mezinárod- ního 

setkání radioamatérů v Holicích ve dnech 26.–28.08.2022 na základě předložené žádosti.      

 

 

 

Zápis ověřil:      ………………………………………………………………………     

 

 

Starosta:                              Místostarosta:    
Mgr. Ondřej Výborný               Petr Kačer      



 

 

 

 

 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

25. dubna 2022 

 

U s n e s e n í č.100     
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 101   
Rada města Holic bere na vědomí Informaci o činnosti odboru životního prostředí za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 102   

Rada města Holic schvaluje na základě poptávkového řízení zhotovitele akce „Solární osvět- 

lení LED Holice směr Podlesí“a ukládá odboru SVMV uzavřít smlouvu o dílo se společností  

ELPO s.r.o, Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec za cenu 1 407 455 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 103   

Rada města Holic schvaluje pronájem části veřejného prostranství na pozemku p.č. 2409/1 o 

výměře 27m2 před restaurací MON’S 97, nám. T. G. Masaryka 32, Holice od 01.05.2022 do 

30.09.2022.   

 

U s n e s e n í č. 104   

Rada města Holic schvaluje pronájem části veřejného prostranství p.č. 351/2, 351/3 a 351/5   v 

k.ú. Holice – zpevněná plocha před provozovnou Bowling Baru – Sparta, Holubova ul., Holice o 

výměře 25m2 od 16.05.2022 do 30.09.2022.   

 

U s n e s e n í č. 105   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice na základě výběrového řízení nákup 

nového samojízdného stroje MULTICAR M 31 4x4 od firmy Auto SAS s.r.o.  V celkové hod- 

notě 3 662 354,19 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 106   

Rada města Holic schvaluje 2. změnu odpisového plánu Technických služeb Holice na rok 

2022.   

 

U s n e s e n í č. 107   

Rada města Holic schvaluje na základě poptávkového řízení Základní umělecké škole Karla 

Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice nákup klavíru značky YAMAHA GB1 K PE od firmy 

CMI Melodia a.s., Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové za cenu 279 900 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 108   

Rada města Holic schvaluje firmu AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 

10 jako dodavatele AV techniky do Afrického muzea Dr. Emila Holuba za cenu 424 468 Kč vč. 

DPH.    

 

U s n e s e n í č. 109   

Rada města Holic schvaluje účelový finanční dar ve výši 15 000 Kč Hasičskému záchrannému 

sboru Pardubického kraje na uspořádání Mistrovství České republiky profesionálních a dobro- 

volných hasičů v požárním sportu 2022.   



 

 

 

 

U s n e s e n í č. 110 

Rada města Holic:
a)  ruší své usnesení č. 49 ze dne 14.03.2022;

b)  jmenuje Mgr. Danu Půlpánovou a Dagmar Spitzerovou jako zástupce zřizova-

tele do školské rady při ZŠ Holice, Holubova 47, okres Pardubice.

U s n e s e n í č. 111

Rada města Holic bere na vědomí zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady při 

Základní škole Holice, Holubova 47, okres Pardubice.

 

U s n e s e n í č. 112   
Rada města Holic schvaluje složení delegace:    

 

a) do partnerského města Strzelce Opolskie ve dnech 03.–06.06.2022: Tomáš Formá- 

nek, Mgr. Dana Půlpánová, Ing. Vítězslav Vondrouš a Mgr. Ondřej Výborný;   

 

b) do partnerského města Medzev ve dnech 01.-03.07.2022: Tomáš Formánek, Mgr.  

Veronika Marková, Mgr. Dana Půlpánová, Ing. Vítězslav Vondrouš a Mgr. Ondřej Vý- 

borný.   

 

U s n e s e n í č. 113   

Rada města Holic schvaluje jako zhotovitele díla „MŠ Pardubická – oprava výtahu na potra- 

viny č. 2“firmu Výtahy Pardubice a.s. v celkové hodnotě zakázky 332 181,30 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 114   

Rada města Holic schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo MUHO-SML/281/2021 „Rekon- 

strukce 1.NP domu nám. T. G. Masaryka 10 v Holicích“se společností PRODIN a.s., K Vá- 

pence 2745, 530 02 Pardubice, který řeší posun termínu do 30.09.2022 a navýšení celkové hod- 

noty zakázky o 99 220 Kč vč. DPH.   

 

U s n e s e n í č. 115   

Rada města Holic schvaluje 8. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně navr- 

žených změn.   

 

U s n e s e n í č. 116   

Rada města Holic:   

a)  bere na vědomí žádost ředitele Technických služeb Holice o navýšení platu; 

b)  neschvaluje navýšení platu ředitele Technických služeb Holice.   

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 

Starosta:                        Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný              Petr Kačer   



 

 

 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

9. května 2022
 

U s n e s e n í č. 117    

Rada města Holic bere na vědomí Zprávy o stavu na úseku veřejného pořádku a dopravy za 

rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 118   
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 119   

Rada města Holic bere na vědomí   Zprávu o činnosti správního odboru na úseku přestupků za 

rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 120   
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti dopravní komise za rok 2021.   

 

U s n e s e n í č. 121   

Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic převod částky 200 000 Kč z re- 

zervního fondu do fondu investičního.   

 

U s n e s e n í č. 122   

Rada města Holic bere na vědomí zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady při 

Základní škole Holice, Komenského 100, okres Pardubice.   

 

U s n e s e n í č. 123   
Rada města Holic schvaluje:   

a)  přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH Holice;   

b)  smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce    

na r. 2022.    

U s n e s e n í č. 124   

Rada města Holic bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic dne 23.05.  

2022.   

 

U s n e s e n í č. 125   

Rada města Holic bere na vědomí koncepci vánoční výzdoby pro rok 2022 s maximální inves- 

ticí 300 000 Kč vč. DPH.   

 

 

U s n e s e n í č. 126   

Rada města Holic schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k pod- 

nikání ev.č. 208, Palackého ulice 38 v Holicích s firmou Blue Planet Finance, s.r.o. za nájemné   

116,51 Kč / m2 / měsíc s platností od 21.05.2022.   

 

U s n e s e n í č. 127 

Rada města Holic:   



 

 

 

a)  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podni- 

kání ev.č. 211, Palackého ulice 38 v Holicích s Mgr. Janem Koutenským s plat- 

ností od 12.05.2022 za nájemné 116,51 Kč / m2 / měsíc;   

b)  uděluje Mgr. Janu Koutenskému souhlas s instalací zabezpečovacího zařízení    

a s umístěním informativní tabulky u vchodu do budovy Palackého čp. 38 v Ho-  

licích.   

 

 

U s n e s e n í č. 128   

Rada města Holic schvaluje nájemci bytu č. 4 na adrese T. G. Masaryka 9, Holice splácet dluh 

na nájmu a službách s nájmem spojených po dobu 11 měsíců na základě splátkového kalendáře.   

 

U s n e s e n í č. 129   

Rada města Holic schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Hradecké pekárně s.r.o. na nájem 

prostor ev.č. 201 na adrese nám. T. G. Masaryka 9 do 31.12.2022 a zároveň uzavření dodatku č. 

1 k nájemní smlouvě s Pekařstvím a cukrářstvím Sázava s.r.o., kde budou upraveny termíny s 

předáním prostor během ledna 2023.   

 

U s n e s e n í č. 130   

Rada města Holic schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2741, výměra cca 3,7 m2, ostatní 

plocha – zeleň, ul. Staroholická, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemo- 

vitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a stanovuje nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok pro 

Hledá se Smolíček, o. s., IČO: 22892494, Na Obci 452, 503 02 Předměřice nad Labem – Dětská 

skupina miniMIMIS – Holice, Staroholická 236, 534 01 Holice.   

 

U s n e s e n í č. 131   

Rada města Holic schvaluje, jakožto budoucí vlastník, záměr pronájmu pozemku p. č. 2391/12, 

výměra cca 882 m2, ostatní plocha – silnice, ul. Hradecká, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném na 

LV 3507 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném  

Katastrálním  úřadem  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice  pro  DSK  

stavebniny s.r.o., IČ: 27499031, Pardubická 59, 53345 Opatovice nad Labem s podmínkou, že  

nájemce uvede pozemek do původního stavu před zahájením realizace stavby „Výstavba  

společné stezky Holice – Horní Ředice“.   

U s n e s e n í č. 132   

Rada města Holic schvaluje panu Sebastiánovi Krejsovi výměnu bytu č. 4 v čp. 59 Hradecká, 

Holice za byt č.8 v čp. 59 Hradecká, Holice s platností od 10.05.2022.   

 

 

U s n e s e n í č. 133   

Rada města Holic schvaluje přidělení bytu R1 v čp. 1042 U Kapličky, Holice paní Haně Něm- 

cové s platností od 01.06.2022.    



 

 

 

U s n e s e n í č. 134   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci přípravy Optických sítí 

v Holicích podpis těchto smluv:    

1.  se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4:   

a.  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti   

č. 50632/bVB20/FTTH-000/2022 na pozemcích specifikovaných ve smlouvě, za 

úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého 

posudku.   

b.  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy   o  zřízení  služebnosti 

č. 50632/bVB5/FTTH-000/2021  na  pozemku  v duplicitním   vlastnictví 

p.č. 253/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.  Žižkova, k.ú.  Holice v 

Čechách, zapsaném na LV  4115 katastru nemovitostí pro obec Holice, 

katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický   kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice,   za  úplatu  formou 

jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.   

c.  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti 

č.   0632/Bvb14/FTTH-000/2021  na   pozemku  v duplicitním   vlastnictví 

p.č. 269/12, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jiráskova, k.ú. Holice v 

Čechách, zapsaném na LV  4085 katastru nemovitostí pro obec Holice, 

katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický   kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice,   za  úplatu  formou 

jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.   

d.  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti 

č. 50632/bVB15/FTTH-000/2021  na  pozemku  v duplicitním   vlastnictví 

p.č. 269/4, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jiráskova, k.ú. Holice v 

Čechách, zapsaném na LV  4081 katastru nemovitostí pro obec Holice, 

katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický   kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice,   za  úplatu  formou 

jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.   

e.  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  služebnosti 

č. 50632/bVB17/FTTH-000/2021  na  pozemku  v duplicitním   vlastnictví 

p.č. 269/9, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jiráskova, k.ú. Holice v 

Čechách, zapsaném na LV  4084 katastru nemovitostí pro obec Holice, 

katastrální území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický   kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice,   za  úplatu  formou 

jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku.   

f.  Smlouvu o pronájmu HDPE trubky č. 50632/NS1/FTTH-000/2022 za úplatu   

formou jednorázové náhrady ve výši 10.000 Kč na dobu 25 let.   

2.  se společností ECOMP spol.  s.r.o., Průmyslová 190, 537 01, Chrudim, smlouvu   

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (veřejná komunikační síť) 

podle § 1785 a následujících občanského zákoníku, na pozemcích specifikovaných ve   



 

 

 

smlouvě za úplatu formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého  

posudku.   

 

U s n e s e n í č. 135   

Rada města Holic schvaluje prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo na akci: „Analýzy 

území pro zajištění potřeb města Holic “, uzavřenou s Ing. arch. Pavlem Hrdým do 09.05.2022 a 

zároveň uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.   

 

U s n e s e n í č. 136   

Rada města Holic bere na vědomí odstoupení Radky Vohralíkové z funkce tajemníka kulturní 

komise ke dni 16.05.2022.   

 

 

U s n e s e n í č. 137   

Rada města Holic schvaluje Technickým službám Holice, Vysokomýtská 635, 534 01 Holice 

vyřazení majetku města dle předloženého návrhu.   

 

 

 

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 
Starosta:                          Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný              Petr Kačer   



 

 

 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

23. května 2022
 

 

U s n e s e n í č. 138     

Rada města Holic schvaluje uzavření dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického 

zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů dle 

předloženého návrhu.    

 

U s n e s e n í č. 139   

Rada města Holic schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na 

zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře dle předloženého návrhu.   

 

U s n e s e n í č. 140   

Rada města Holic schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na realizaci projektu Národní 

přehlídka jednoaktových her – Memoriál Ladislava Lhoty ve výši 20 000 Kč.    

 

U s n e s e n í č. 141   

Rada města Holic schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na realizaci projektu Pořízení 

teploměrů a vlhkoměrů do Afrického muzea Dr. Emila Holuba ve výši 20 000 Kč.   

 

 

U s n e s e n í č. 142   
Rada města Holic schvaluje 10.  rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.   

 

U s n e s e n í č. 143   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění rozpočtu města k 30. 04.  

2022.   

 

U s n e s e n í č. 144   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2451/2, 

výměra 18 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Vrchlického, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 698 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod  

místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku pana Aleše Lajnera.   

 

U s n e s e n í č. 145   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemků p.č. 2405/4, 

výměra 39 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a p.č. 2405/7, výměra 12 m2, ostatní plocha   

– ostatní komunikace, vše ul. Mládežnická, k.ú. Holice v Čechách, zapsaných na LV 1011 

katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedených 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní  

komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku paní Naděždy Librové.   



 

 

 

U s n e s e n í č. 146   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2405/5, 

výměra 23 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 457 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod 

místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku v podílovém vlastnictví paní  

Naděždy Librové a paní Jany Švancarové.   

 

U s n e s e n í č. 147   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2405/8, 

výměra 24 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k. ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 651 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod  

místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku paní Renaty Šedé.   

U s n e s e n í č. 148   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2405/6, 

výměra 34 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 224 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod  

místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku pana Mgr. Jiřího Schejbala.   

 

U s n e s e n í č. 149   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2389/5, vý- 

měra 35 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Tyršova, k.ú. Holice v Čechách, zapsaném  

na LV 3407 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vede- 

ném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod místní  

komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku Stavebního bytového družstva  

Družba Pardubice, IČO: 00044997, Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice.   

 

 

U s n e s e n í č. 150   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 2405/3, 

výměra 89 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Mládežnická, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV  1634 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště  Pardubice 

pod místní komunikací/chodníkem za kupní cenu 250 Kč/m2 z majetku paní Věry  Blažejové.   

U s n e s e n í č. 151   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města nepřevzít část pozemku p.č. 115, zahrada a 

pozemku p. č. 116, zastavěná plocha a nádvoří, celkem výměra cca 950 m2, vše ul. Josefská, k.ú. 

Holice v Čechách, zapsaném na LV 4839 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální   



 

 

 

území Holice v Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Pardubice včetně kanalizace a vodovodního řadu do majetku města od BW – 

Developerská společnost s.r.o., IČO: 06591566, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice.   

 

U s n e s e n í č. 152   

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemku p.č. 2432/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Josefská, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV  10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 

název stavby: “Holice, Staré Holice, p.č. 1272/2, smyčka “pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za 

úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 2 000 Kč + DPH.   

 

U s n e s e n í č. 153    

Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemku p.č. 235/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Žižkova, k.ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV  10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 

název stavby: “Holice, Žižkova, p.č. 233/2, rozšíření knn “pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za 

úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 4 090 Kč + DPH.   

U s n e s e n í č. 154   

Rada města Holic schvaluje umístění dopravního značení – informační tabule pro měření rych- 

losti (radarový ukazatel rychlosti DR400S) v ulici Smetanova ve směru do města před č.p. 387 a 

ukládá OSMVM podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.   

 

U s n e s e n í č. 155   
Rada města Holic zamítá žádost Českého červeného kříže o finanční příspěvek.   

 

U s n e s e n í č.156    

Rada města Holic schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě bytu v Kulturním domě města 

Holic.   

 

U s n e s e n í č. 157   

Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti SPOZ za období květen 2021–duben 

2022.    

 

U s n e s e n í č. 158   

Rada města Holic schvaluje TJ Jiskra Holice užití znaku města na dresech oddílu stolního te- 

nisu.   



 

 

 

 

Zápis ověřil:     ………………………………………………………………………   

 

 

 

Starosta:                        Místostarosta:   
Mgr. Ondřej Výborný              Petr Kačer  



 

USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

6. června 2022 

U s n e s e n í č. 159  
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu.  

U s n e s e n í č. 160  
Rada města Holic doporučuje Zastupitelstvu města Holic schválit aktualizovaný plán práce  

Zastupitelstva a Rady města Holic na 2. pololetí 2022.  

U s n e s e n í č. 161  
Rada města Holic bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic dne 20. 6. 2022.  

U s n e s e n í č. 162  
Rada města Holic schvaluje jako vykonavatele přezkoumání hospodaření města za rok 2022 
auditorskou společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o., se sídlem v Liberci, odpovědná auditorka   

 

U s n e s e n í č. 163  
Rada města Holic schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč organizaci Kočičí naděje, z.s.  

U s n e s e n í č. 164  
Rada města Holic schvaluje 11. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.  

U s n e s e n í č. 165  
Rada města Holic neschvaluje panu   provozovateli trhů v Holubově ulici, 

snížení poplatků za používání WC v kulturním domě na 500 Kč za 1 trh.  

U s n e s e n í č. 166  
Rada města Holic schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací dle  
předloženého návrhu.  

U s n e s e n í č. 167  
Rada města Holice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem volných prostor od 01.01.2023  
v čp. 1173 Palackého ulice v Holicích ev.č. 202 pro účely provozování zdravotnických služeb.  

 

U s n e s e n í č. 168  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru na pronájem garáže ev. č. 203 Palackého 1173  

v Holicích.  

U s n e s e n í č. 169  
Rada města Holic schvaluje výměnu bytu pro paní  z bytu č.1 v čp. 761  
ul. Holubova, Holice do bytu č.16 v čp. 761 ul. Holubova, Holice s platností od 01.07.2022.  

U s n e s e n í č. 170  
Rada města Holic schvaluje na základě poptávkového řízení zhotovitele akce „Oprava mostu 

M-07 Holice, most v ulici Dukelská“firmu CAVATOR s.r.o., Bylany 141, 538 01 Bylany a 

ukládá odboru SVMV uzavřít smlouvu o dílo se společností ve výši 677.351,00 Kč včetně DPH.  

U s n e s e n í č. 171  
Rada města Holic schvaluje uzavřít dodatek č. 2 o posunutí termínu plnění ke smlouvě o dílo  
č. MUHO-SML/098/2021 - „Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS ulice Puškinova vč. mostu 
ev.č.M06 Holice“s firmou PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice z důvodu 
projednání záměru se soukromými subjekty do 30.11.2022.  



 

 

 

U s n e s e n í č. 172  
Rada města Holic uděluje předchozí souhlas dle § 37b) zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím peněžního účelového daru dle předložené 

žádosti ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 Holice.  

 

U s n e s e n í č. 173  
Rada města Holic neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti Stopa bezpečí 
s.r.o.  

 

U s n e s e n í č. 174  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit navržený postup prací úprav 
Kulturního domu města Holic.  

Zápis ověřil: ………………………………………………………………………  
 

 

Starosta: Místostarosta:  
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer  



 

 

 

 

 USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

20. června 2022

 

U s n e s e n í č. 175  
Rada města Holic bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního a školství.  

U s n e s e n í č. 176  
Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Kulturního domu města Holic v 
roce 2022.  

U s n e s e n í č. 177  
Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Základní umělecké školy Karla 
Malicha v roce 2022.  

U s n e s e n í  č. 178  
Rada města bere na vědomí zprávu z veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Holice, 
Pardubická 992, okres Pardubice v roce 2022.  

U s n e s e n í č. 179  
Rada města Holic neschvaluje finanční příspěvek organizaci Záchranná stanice Lipec, z. s.  

 

U s n e s e n í č. 180  
Rada města Holic schvaluje 13. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.  

 

U s n e s e n í č. 181  
Rada města Holic schvaluje:  

a) ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 06. 2022 na prostory sloužící podnikání  
ev.č. 206 na adrese Palackého 38 v Holicích;  

b) zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužící podnikání ev.č. 206 na adrese Palackého 
38 v Holicích.  

U s n e s e n í č. 182  
Rada města Holic  schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 46 Holubova 

ul.Holice dohodou ke dni 30.06.2022.  

U s n e s e n í č. 183  
Rada města Holic schvaluje zvýšení nájemného pro byt č.16 v čp. 761 ul. Holubova, Holice  

s platností od 01.07.2022 na částku 75,63 /m2/měsíc.  

U s n e s e n í č. 184  
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č.4 v čp. 59 ul. Hradecká, Holice paní   

s platností od 22.06.2022.  

U s n e s e n í č. 185  
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č.1 v čp. 761 ul. Holubova, Holice paní   

s platností od 20.7.2022.  

U s n e s e n í č. 186  
Rada města  Holic  schvaluje  uzavření  dodatků  č.  1 k nájemním  smlouvám  na  prostory  

sloužící podnikání ev.č. 202 a 204 na adrese nám.T.G.Masaryka 10 v Holicích na dobu určitou 

do 31.12.2023 za stávajících podmínek.  

 

 



 

 

U s n e s e n í č. 187  
Rada Města Holic schvaluje pořadník uchazečů na městské byty na II. čtvrtletí 2022.
 
U s n e s e n í  č. 188  
Rada města Holic schvaluje nájemci bytu č. 6, Husova 406 splácet dluh z vyúčtování služeb  
za rok 2021 po dobu 7 měsíců na základě splátkového kalendáře.  

U s n e s e n í č. 189  
Rada města Holic schvaluje převést přeplatek po zemřelých nájemcích ve výši 5220 Kč do 

výnosů a pohledávku ve výši 14 256 Kč odepsat.  

U s n e s e n í č. 190  
Rada města Holic neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje a nedoporučuje zastupitelstvu 

města schválit odprodej části pozemku p. č. 3423, výměra cca 96 m2, ostatní plocha – ostatní 

komunikace a pozemku p. č. 3379/22,  výměra 340 m2, trvalý travní porost, vše ul. K 

Zastávce, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, 

vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.  

U s n e s e n í č. 191  
Rada města Holic souhlasí s navrhovanou studií stavebního záměru „Základní technická 

vybavenost a 8 RD k. ú. Holice v Čechách, p. č. 2070, 2071/1, 2078/20“za podmínek 

stanovených městským architektem.  

U s n e s e n í č. 192  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí 

na pozemku p. č. 2391/5, ostatní plocha, ul.  Hradecká, k.  ú.  Holice v Čechách, zapsaném na 

LV  10005 katastru nemovitostí pro obec Holic, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Hradecká p. č. 433/1 –  kvn, 

TS, knn“pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 1 000 

Kč + DPH.  

U s n e s e n í č. 193  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí na 

pozemcích p. č. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Bratří Čapků, p. č. 10/2, ostatní plocha – 

jiná plocha, ul. Bratří Čapků, p. č. 16/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Bratří Čapků, 

p. č. 16/4, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul.  Jungmannova, p.  č. 16/5, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 25/2,  ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. 

Jungmannova, p. č. 31, ostatní plocha –  ostatní komunikace, ul. Jungmannova, p. č. 33, 

ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Jungmannova,  vše k. ú. Holice v Čechách, zapsané  

na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, 

vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název 

stavby: stavby “Holice, Holubova p. č. 1/1 - knn“pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu 

formou jednorázové náhrady ve výši 19 600 Kč + DPH.  

U s n e s e n í č. 194  
Rada města Holic bere na vědomí zpracování analýzy veřejných prostranství města Holic.  

U s n e s e n í č. 195  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci přípravy Optických sítí v 

Holicích podpis smlouvy se společností OMcom s.r.o., Holubova 735, Holice, 534 01 Holice o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  inženýrské  sítě  (veřejná  komunikační  síť)  podle  §  

1785  a  následujících občanského  zákoníku na  pozemcích  specifikovaných ve smlouvě,  za  

úplatu  formou jednorázové náhrady, stanovenou na základě znaleckého posudku. 

 

 

 



 
U s n e s e n í č. 196  
Rada města Holic schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby na 
akci „Stavební úpravy čp.673 ul. Růžičkova, Holice, zhotovitel –  
Olomouc cena projektové dokumentace pro povolení stavby a v podrobnostech pro provedení 
stavby v ceně 350 900 Kč vč DPH.  

U s n e s e n í č. 197  
Rada města Holic schvaluje užití znaku města Holice na nových dresech T.J.  Sokol Holice.  

U s n e s e n í č. 198  
Rada města doplňuje usnesení č. 28/2019 ze dne 28.1. 2019 takto:  

Rada města ukládá řediteli DDM Holice postupovat při výpočtu kalkulované ceny jízdného tak, 
že pro výpočet průměrné spotřeby služebního vozidla bude sloužit skutečná spotřeba paliva za 
předešlý kalendářní rok.  
Termín: od 07/2022 Zodpovídá. Mgr. Pavel Hojka  

U s n e s e n í č. 199  
Rada města Holic uděluje předchozí souhlas dle § 37b) zákona č.  250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím peněžníchúčelových darů dle předložené 

žádosti DDM Holice, Holubova 874, 534 01 Holice.  

U s n e s e n í č. 200  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit uložení finančních prostředků 

města Holic do spořícího, vkladového či termínovaného účtu v maximální výši 55 mil. Kč, na 

dobu určitou v délce maximálně 6 měsíců u bankovních ústavů Komerční banka a.s., 

Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. a pověřit starostu města Holic 

uzavřít smlouvy týkající se zhodnocení finančních prostředků města.  

 

 

 

Zápis ověřil: ………………………………………………………………………  
 

 

Starosta: Místostarosta:  
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer  



 

 
USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE

18. července 2022 

U s n e s e n í  č. 201  
Rada města Holic schvaluje aktualizované složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Holice pro rok 2022 s platností od 01.07.2022.  

U s n e s e n í č. 202  
Rada města Holic schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč organizaci: Oblastní charita 
Pardubice na projekt „Normální je pečovat o své blízké“a s tím související nákup 
pečovatelských křesel na kolečkách.  

U s n e s e n í č. 203  
Rada města Holic schvaluje Základní umělecké škole Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01 

Holice 2. změnu odpisového plánu na rok 2022.  

U s n e s e n í č. 204  
Rada města Holic schvaluje Školní jídelně Holice, Nádražní 1021, 534 01 Holice výši 

poplatků za školní stravování od 01.09.2022.  

U s n e s e n í č. 205  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru na pronájem bistra na pozemku p.č. 1724/19 na 
stadionu.  

U s n e s e n í č. 206  
Rada města Holic schvaluje podání výpovědi bez výpovědní doby za zvlášť závažný způsob 

porušování nájemní smlouvy nájemcům z bytu č. 5 v čp. 749, Holubova ulice.  

U s n e s e n í č. 207  
Rada města Holic bere na vědomí zprávu o činnosti majetkové a bytové komise.  

U s n e s e n í č. 208  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 1516/2,  výměra 

39 m2, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, ul. Šrámkova, k. ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v 

Čechách, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice 

za kupní cenu 400 Kč/m2 formou splátkového kalendáře na dobu 12 měsíců s počáteční 

jednorázovou úhradou 3 000 Kč.  

U s n e s e n í č. 209  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části  pozemku p. č. 905/2,  výměra 

cca 20 m2,  ostatní plocha, ul.  Budovatelů,  k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 

katastru nemovitostí pro obec Holice, katastrální území Holice v Čechách, vedeném 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za cenu 40 

Kč/m2/rok.  

U s n e s e n í č. 210  
Rada města Holic schvaluje ukončení nájmu dohodou pro byt č. 20 v čp. 1131 Palackého ke 
dni 31.07.2022.  

U s n e s e n í č. 211  
Rada města Holic bere na vědomí zprávu o stavu na úseku bytového hospodářství.  



 

 

 

U s n e s e n í č. 212  
Rada města Holic schvaluje na základě poptávkového řízení zhotovitele akce „Oprava místní 
komunikace k ATC Hluboký, Holice“ firmu POKSPOL s.r.o., Čechova 805, 538 21 
Slatiňany a ukládá odboru SVMV uzavřít smlouvu o dílo se společností ve výši 511 176,60 Kč 
vč. 21% DPH.  

U s n e s e n í č. 213  
Rada města Holic schvaluje úpravu projektové dokumentace ulice Puškinova v Holicích 
zrušením projektovaných 4 parkovacích míst na základě požadavku pana  a uzavření Dodatku 
č.3 k SOD MUHO-SML/098/2021 – Navýšení ceny díla o 27 830 Kč vč. DPH.  

U s n e s e n í č. 214  
Rada města Holic schvaluje  na základě výběrového řízení uzavření smlouvy na akci: 
„Zhotovení studie na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA KULTURNÍHO DOMU V 
HOLICÍCH“firmu PRODIN a. s., Pardubice za cenu 578 380 Kč vč. DPH.  

U s n e s e n í č. 215  
Rada města Holic schvaluje 14. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.  

U s n e s e n í č. 216  
Rada města Holic schvaluje Základní škole Holice, Holubova 47, okres Pardubice přijetí 
účelově určeného daru od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti poskytnutého na základě smluv pro školní rok 2022/2023.  

U s n e s e n í č. 217  
Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice 

2. změnu odpisového plánu na rok 2022.  

U s n e s e n í č. 218  
Rada města Holic neschvaluje, na základě podané žádosti, finanční podporu z rozpočtu města 
Holic organizaci Bike Freaks Holice, z.s.  

U s n e s e n í č. 219  
Rada města Holic neschvaluje, na základě podané žádosti, finanční podporu z rozpočtu města 
Holic organizaci TJ JISKRA HOLICE, z. s.  

 

 

Zápis ověřil: ………………………………………………………………………  
 

 

Starosta: Místostarosta:  
Mgr. Ondřej Výborný Petr Kačer 

 



USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC ZE DNE 

22. srpna 2022
 

 

Usnesení č. 220  
Rada města Holic bere na vědomí Zprávu o zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí v r. 

2022.  

 

Usnesení č. 221  
Rada města Holic schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací za první pololetí 

roku 2022 dle upraveného návrhu.   

 

Usnesení č. 222  
Rada města Holic schvaluje 3. změnu odpisového plánu na rok 2022 organizaci Technické 

služby Holice, Vysokomýtská 635, 534 01 Holice. 

 

Usnesení  č. 223  
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit plnění rozpočtu města k 30. 6. 2022.  

 

Usnesení č. 224  
Rada města schvaluje s ohledem na finanční situaci města uvolnění pozastavených akcí 

v rozpočtu města na rok 2022: 

Místní hospodářství - TS Holice - Příspěvek dle pokynů zřizovatele (veřejné osvětlení) 

400 000,00 Kč 

Místní hospodářství - Participativní rozpočet                                                               

450 000,00 Kč 

KR - Lávka za Tekou – realizace 

3 500 000,00 Kč 

KR - Městský park - mlatová cesta + veřejné osvětlení                                                  

450 000 Kč 

KR - TS Holice - Obnova techniky 

800 000 Kč 

 

Usnesení č. 225  
Rada města Holic schvaluje 15. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně 

navržených změn. 

 

Usnesení č. 226  
Rada města Holic schvaluje hospodaření příspěvkových organizací města Holic k 30. 6. 

2022. 

 

Usnesení č. 227  
Rada města Holic schvaluje prodloužení termínu vyúčtování organizaci TJ JISKRA 

HOLICE, z. s. u veřejnoprávní smlouvy MUHO-SML/051/2022 nejpozději do 15. ledna 

2023. 

 

 

 



Usnesení č. 228  
Rada města Holic schvaluje záměr získání dotace na projekt Operační program Jan Amos 

Komenský – Šablony pro Mateřskou školu Holice, Staroholická, okres Pardubice. 

 

Usnesení č. 229  
Rada města Holic schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících 

k podnikání ev. č. 202, Palackého ulice 1173 v Holicích s  od 1. 1. 

2023 za nájemné 90 Kč / m2 / měsíc. 

 

Usnesení č. 230  
Rada města Holic schvaluje podání výpovědi ke smlouvě o výpůjčce na prostory ev. č. 202, 

Palackého ulice 1173 v Holicích společnosti MeDiLa spol. s r.o. 

 

Usnesení č. 231 
Rada města Holic schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže ev. č. 203, 

Palackého ulice 1173 v Holicích se spolkem Junák-český skaut, středisko Holice, z. s. za 

nájemné 1000 Kč / měsíc. 

 

Usnesení č. 232  
Rada města Holic schvaluje zrušení společných nájemců na byt č. 8, nám. T. G. Masaryka 19 

v Holicích a uzavření dodatku s nájemcem panem k nájemní smlouvě ze 

dne 31. 8. 2016. 

 

Usnesení č. 233  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 2879, výměra 45 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace a části pozemku p. č. 2795/2, výměra cca 13 m2, ostatní 

plocha – ostatní komunikace, vše ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsané na LV 

10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za část pozemku p. č. 2795/4, výměra cca 69 m2, ostatní 

plocha – ostatní komunikace, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 2092 

katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Pardubice s doplatkem dle aktualizovaného znaleckého posudku. 

 

Usnesení č. 234  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 4991/7, výměra 26 m2, 

ostatní plocha – ostatní komunikace, místní část Podhráz, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném 

na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za kupní cenu 250 Kč/m2. 

 

Usnesení č. 235  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 

6988/7, výměra 946 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 2938 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice do majetku města od Lesů České 

republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 

 

 

 



Usnesení č. 236  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 168, 

výměra 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Vysoké 

Chvojno, zapsaném na LV 282 katastru nemovitostí pro obec Vysoké Chvojno, vedeném 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a pozemku p. č. 

231, výměra 459 m2, ostatní plocha a nádvoří, součástí je stavba vodní dílo/hráz, k. ú. 

Bělečko, zapsaném na LV 218 katastru nemovitostí pro obec Býšť, vedeném Katastrálním 

úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. 

 

Usnesení č. 237  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku p. č. 

9041, výměra cca 6 234 m2, trvalý travní porost, ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za podmínek stanovených v důvodové 

zprávě. 

 

Usnesení č. 238  
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 363/3, výměra 

cca 15 m2, ostatní plocha – zeleň, ul. Holubova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 

10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za účelem zřízení odběrového místa na Covid -19 pro 

PCR testování. 

 

Usnesení č. 239  
Rada města Holic schvaluje pronájem části pozemku p. č. 905/2, výměra cca 20 m2, ostatní 

plocha, ul. Budovatelů, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí 

pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Pardubice panu  Budovatelů 907, 534 01 Holice za cenu 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 240  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k výkupu chaty 

ev. č. 36, na pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Štěpánovsko v podílovém spoluvlastnictví 16 měst a 

obcí (320/767). 

 

Usnesení č. 241  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí 

na pozemku p. č. 982/5, ostatní plocha, ul. Mjr. Baumanna, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném 

na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “ Holice, Mjr. Baumanna p. 

č. 982/9 – knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve 

výši 2 000 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 242  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí 

na pozemku p. č. 2422/35, ostatní plocha – silnice, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, 

zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “ PA Holice 



Staroholická 438 knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady 

ve výši 2.000 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 243  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí 

na pozemku p. č. 2426, ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Nádražní, k. ú. Holice 

v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném 

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: 

“PA Holice Nádražní 273 knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou 

jednorázové náhrady ve výši 2.000 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 244  
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene – 

služebnosti a podpis smlouvy za účelem umístění nového kabelového vedení nízkého napětí 

na pozemku p. č. 3843/14, orná půda, místní část Koudelka, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném 

na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, název stavby: “Holice, Koudelka p. č. 

3836/2 – nn, knn“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za úplatu formou jednorázové náhrady ve 

výši 8.100 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 245  
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 20 v čp. 1131 ul. Palackého, Holice paní RNDr. 

 s platností od 23. 8. 2022.  

 

Usnesení č. 246  
Rada města Holic schvaluje ukončení nájmu v bytě č. 7 v čp. 59 Hradecká, 

Holice od 23. 8. 2022. 

 

Usnesení č. 247  
Rada města Holic schvaluje výměnu bytu z bytu č. 4 v čp. 59 Hradecká, 

Holice do bytu č. 7 v čp. 59 Hradecká, Holice s platností od 24. 8. 2022. 

 

Usnesení č. 248 
Rada města Holic schvaluje ukončení nájmu dohodou paní  byt č. 11 v čp. 761 

Holubova, Holice k 31. 8. 2022.  

 

Usnesení č. 249  
Rada města Holic schvaluje technickou úpravu (modernizaci) stávajícího telekomunikačního 

vedení CETIN – Bratří Čapků 61, Holice. 
 

Usnesení č. 250  
Rada města Holic schvaluje pronájem 1 ks vývěsní skříňky ve výši 1.000,00/rok od 01. 09. 

2022 na severní straně Obchodního střediska Qanto v Holicích . 

 

Usnesení č. 251  
Rada města Holic schvaluje podání žádosti o dotaci od MZe na akci: „Odbahnění rybníka 

Kamenec“. 

 



Usnesení č. 252  
Rada města Holic neschvaluje poskytnutí finančního daru ukrajinskému městu Irpiň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:       Místostarosta: 

Mgr. Ondřej Výborný      Petr Kačer 
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5. září 2022
 

 

Usnesení č. 253  
Rada města Holic bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic dne 19. září 

2022. 

 

Usnesení č. 254  
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 6 v čp. 1042 ul. U Kapličky, Holice paní 

 s platností od 15. září 2022. 

 

Usnesení č. 255  
Rada města Holic schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/300/2021 

- Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS „Lávka přes Ředický potok, Holice“ s firmou MDS 

projekt, s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto z důvodu změny času plnění a to do 16. 

prosince 2022. 

 

Usnesení č. 256  
Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě MUHO-SML/223/2021 z důvodu 

změny umístění sochy Panny Marie od autora p. Juračky do depozitáře po dobu nezbytně 

nutnou.  

 

Usnesení č. 257  
Rada města Holice schvaluje zveřejnění záměru na umístění zařízení na objektu Hradecká 

876 a přilehlém pozemku, č. p. 370/1 a č. p. 370/8 v kat. území Holice v Čechách, pro účely 

provozu zařízení určeného pro vstup a vjezd do areálu požární stanice v Holicích. 

 

Usnesení č. 258  
Rada města Holic bere na vědomí plnění plánu akcí na rok 2022.  

 

Usnesení č. 259  
Rada města Holic schvaluje 16. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022. 

  

Usnesení č. 260  
Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě. 

 

Usnesení č. 261  
Rada města Holic bere na vědomí Zápis z jednání sociálně zdravotní komise Rady města 

Holic ze dne 24. srpna 2022. 

 

Usnesení č. 262  
Rada města Holic bere na vědomí stížnost ředitelky KD Holice  na 

chování a jednání místostarosty města. 

 

 



 

Usnesení č. 263  
Rada města Holic souhlasí s tím, aby ZUŠ Karla Malicha uzavřela smlouvu o výpůjčce 

techniky s panem 

 

Usnesení č. 26 4 
Rada města Holic schvaluje zhotovitele opravy střechy objektu polikliniky v Holicích – firmu 

Pevo group s. r. o., Blato 40, 530 02 Mikulovice, v celkové ceně díla 2 486 984,94 Kč vč. 

DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:       Místostarosta: 

Mgr. Ondřej Výborný       Petr Kačer 
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Usnesení č . 265
Rada města Holic schvaluje navržený způsob likvidace nepotřebného movitého majetku
města dle návrhu majetkové a bytové komise.

Usnesení č. 266
Rada města Holic schvaluje navržený způsob likvidace majetku, ke kterému vzniklo městu
vlastnické právo dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Usnesení č. 267
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 2879,
výměra 45 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a části pozemku p. č. 2795/2, výměra
cca 13 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách,
zapsané na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedené Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice za část pozemku, ve vlastnictví paní 

, p. č. 2795/4, výměra cca 69 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, ul. Staroholická, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na
LV 2092 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku
č. 3670/2022 zpřesněného podle vyhotoveného geometrického plánu.

Usnesení č. 268
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 4991/7,
výměra 26 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, místní část Podhráz, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, za kupní cenu
250 Kč/m2 panu .

Usnesení č. 269
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p. č. 1516/2,
výměra 39 m2, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, ul. Šrámkova, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, za kupní cenu
400 Kč/m2 formou splátkového kalendáře na dobu 12 měsíců s počáteční jednorázovou
úhradou 3 000 Kč paní , 534 01 Holice.

Usnesení č. 270
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č.
168, výměra 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Vysoké
Chvojno, zapsaném na LV 282 katastru nemovitostí pro obec Vysoké Chvojno, vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a pozemku p. č.
231, výměra 459 m2, ostatní plocha a nádvoří, součástí je stavba vodní dílo/hráz, k. ú.
Bělečko, zapsaném na LV 218 katastru nemovitostí pro obec Býšť, vedeném Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice Lesnímu družstvu Vysoké
Chvojno s.r.o., IČO: 64826121, Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno.



Usnesení č . 271
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemku
p. č. 9041, výměra cca 6 234 m2, trvalý travní porost, ul. Vysokomýtská, k. ú. Holice
v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, za podmínek
stanovených v důvodové zprávě, Oblastní charitě Pardubice, IČ: 46492160, V Ráji 732,
530 02 Pardubice za účelem výstavby Centra sociálních služeb Holice.

Usnesení č . 272
Rada města Holic schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 363/3, výměra cca 15 m2, ostatní
plocha – zeleň, ul. Holubova, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005 katastru
nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, společnosti MeDiLa, spol. s r.o., IČO 63217767, Štrossova 1931, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, za účelem zřízení odběrového místa na Covid -19 pro PCR
testování.

Usnesení č . 273
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 391, ze dne
24. května 2021.

Usnesení č . 274
Rada města Holic schvaluje zveřejnění záměru pronájmu část pozemku p. č. 830/1, výměra
cca 100 m2, ostatní plocha – neplodná půda, místní část Podhráz, k. ú. Holice v Čechách,
zapsaném na LV 10005 katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, za cenu 20 Kč/m2/rok.

Usnesení č . 275
Rada Města Holic schvaluje pořadník uchazečů na městské byty na III. čtvrtletí 2022 dle
předloženého návrhu.

Usnesení č . 276
Rada města Holic schvaluje přidělení bytu č. 4 v čp. 59 ul. Hradecká, Holice, pro pana

 s platností od 20. září 2022.

Usnesení č . 277
Rada města

a) doporučuje zastupitelstvu města schválit zvolený postup opravy objektu Polikliniky
Holice;

b) schvaluje zhotovitele zaměření stávajícího stavu a provedení technického zhodnocení
budovy Poliklinika Holice, firmu PRODIN, a. s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,
IČO 25292161 za cenu 256 520 Kč vč. DPH.

Usnesení č . 278
Rada města Holic schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo MUHO – SML/281/2021
„Rekonstrukce 1. NP domu nám. T. G. Masaryka 10 v Holicích“ se společností PRODIN,
a. s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, který řeší posun termínu odevzdání díla do 31. října
2022.



Usnesení č . 279
Rada města Holic doporučuje Zastupitelstvu města Holic schválit podání žádosti o dotaci na
akci: „Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách, Holice“ ve výzvě od OPŽP - 11.
výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách, případně ve výzvě od MŽP z
programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Usnesení č. 280
Rada města Holic schvaluje na základě výběrového řízení uzavření smlouvy na akci: „Čp.
100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace
a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy“
firmu ABM stavby, s. r. o., Moravany za cenu 5 308 301,25 Kč vč. DPH.

Usnesení č . 281
Rada města Holic ukládá příspěvkové organizací Mateřská škola Holice, Staroholická, odvod
z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 51 000 Kč.

Usnesení č . 282
Rada města schvaluje přijetí účelově určeného daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pro
Základní školu Holice, Komenského 100, okres Pardubice pro školní rok 2022/2023.

Usnesení č . 283
Rada města Holic schvaluje 18. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022.

Usnesení č . 284
Rada města Holic schvaluje s platností od 1. září 2022 navýšení platů ředitelů příspěvkových
organizací města zařazených do stupnice platových tarifů platových třít a platových stupňů
podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 314/2017 Sb. (novela nařízení č. 264/2022 Sb. ze dne
31. srpna 2022).

Usnesení č . 2 85
Rada města Holice schvaluje jako dodavatele venkovních žaluzií pro budovu MÚ Holice
firmu SGT, s. r. o., Mírové náměstí 117, 517 21 Týniště nad Orlicí, v celkové ceně díla
283 035,18 Kč vč. DPH.

Usnesení č . 2 86
Rada města schvaluje uzavření a podpis smlouvy o umístění zařízení - vrátníku, zdroje
a expandéru na objektu a oplocení vlastníka Města Holice na adrese ul. Hradecká, čp. 876,
534 01 Holice.

Usnesení č . 287
Rada města Holic schvaluje firmu Enovation, s. r. o., Praha jako zhotovitele: Zpracování
žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu v Operačním programu životní prostředí na
akci: Fotovoltaické elektrárny na budovách MŠ Holubova, MŠ Staroholická, MŠ Pardubická,
školní jídelna a MÚ Holice“ za cenu 603 790 Kč vč. DPH.

Starosta:       Místostarosta: 

Mgr. Ondřej Výborný       Petr Kačer 
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U s n e s e n í  č. 288  

Rada města Holic 19. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně doplnění. 

 

U s n e s e n í  č. 289

Rada města Holic schvaluje na základě výběrového řízení firmu ILIOS s. r. o., Brno jako 

zhotovitele projektové dokumentace včetně statického posudku a požárně bezpečnostního 

řešení na akci: „Fotovoltaické elektrárny na budovách MŠ Holubova, MŠ Staroholická, MŠ 

Pardubická, Školní jídelna a MÚ čp.1, Holice“ celkové výši 510.972,11 Kč včetně DPH.

 

 

 

 

Zápis ověřil:   ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Starosta:                  Místostarosta: 

Mgr. Ondřej Výborný        Petr Kačer 
 
 
 
 
 
 

 



USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 24. října  2022

 

Usnesení č. R/1/2022
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit plnění rozpočtu města k 30.
9. 2022. 

Usnesení č. R/2/2022
Rada města Holic bere na vědomí podklad pro sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2023
dle předloženého návrhu včetně navržených změn.
 

Usnesení č. R/3/2022
Rada města Holic schvaluje Kulturnímu domu města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice do-
datek č. 3 k nájemní smlouvě bytu.
 

Usnesení č. R/4/2022
Rada města Holic schvaluje 3. změnu odpisového plánu na rok 2022 pro Kulturní dům města
Holic, Holubova 768, 534 01 Holice.
 

Usnesení č. R/5/2022
Rada města Holic neschvaluje žádost Kulturního domu města Holic na finanční podporu in-
teraktivní výstavy „Kaleidoskop vědeckých hraček“.
 

Usnesení č. R/6/2022
Rada města Holic schvaluje 4. změnu odpisového plánu na rok 2022 organizaci Technické
služby Holice, Vysokomýtská 635, 534 01 Holice.
 

Usnesení č. R/7/2022
Rada města Holic schvaluje plán zimní údržby Technických služeb Holice na období
2022-2023. 

Usnesení č. R/8/2022
Rada města Holic:

a) ruší usnesení č. 110 bod b) z 25. 4. 2022;
b) jmenuje Mgr. Danu Půlpánovou a paní Dagmar Spitzerovou jako zástupce zřizovatele

do Školské rady při ZŠ Holubova 47, okres Pardubice.
 

Usnesení č. R/9/2022
Rada města Holic:

a) ruší usnesení č. 96 ze dne 11. 4. 2022;
b) jmenuje Ing. Lenku Outratovou a Mgr. Janu Koudelovou, DiS., jako zástupce zřizova-
tele do Školské rady při ZŠ Holice, Komenského 100, okres Pardubice.

 

Usnesení č. R/10/2022
Rada města Holic doporučuje Zastupitelstvu města Holic vydat v souladu s ustanovením § 96
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jednací řád Zastupitelstva města Holic.
 



Usnesení č. R/11/2022
Rada města Holic schvaluje SK Holice účast na fotbalovém turnaji žáků v partnerském městě
Strzelce Opolskie, který se bude konat ve dnech 11. až 13. 11. 2022.
 

Usnesení č. R/12/2022
Rada města Holic schvaluje paní  splácet nedoplatek z vyúčtování služeb za
rok 2021 za byt č. 4, Husova 406 po dobu 7 měsíců na základě splátkového kalendáře.
 

Usnesení č. R/13/2022
Rada města Holic schvaluje:

a) uzavření dodatku č. 1 na ukončení nájmu místností č. 303 a č. 304 dohodou ke dni 31.
10. 2022. (Jedná se o nájem prostor sloužících podnikání ev. č. 206 na adrese T. G.
Masaryka 10 v Holicích)

b) zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužící podnikání místnosti č. 303 a 304 na ad-
rese nám. T. G. Masaryka 10 v Holicích.

 

Usnesení č. R/14/2022
Rada města Holic schvaluje ukončení pronájmu vývěsní skříňky na severní straně Obchodní-
ho střediska Qanto v Holicích ke dni 31. 12. 2022 se ZO ČZS Holice.
 
Usnesení č. R/15/2022
Rada města Holic schvaluje panu Kosmonautů 1580, 583 01 Chotěboř
provozování trhů na parkovišti u kulturního domu v Holubově ulici v Holicích v roce 2023 v
těchto termínech: 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6., 17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 11. 12. a
18. 12. 2023 za nájemné 4.000,-- Kč za jeden trh včetně DPH a 1.000,--Kč včetně DPH za po-
užití WC v kulturním domě. 

Usnesení č. R/16/2022
Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci projektu „Vytvoření klidové zóny
u autobusového nádraží“ mezi městem Holice a Římskokatolickou farností Holice.
 

Usnesení č. R/17/2022
Rada města Holic schvaluje podmínky poptávkového řízení na provoz Senior TAXI na území
města Holic a jeho městských částí.
 

Usnesení č. R/18/2022
Rada města schvaluje realizaci projektu „Pumptrack“ podaný v rámci participativního roz-
počtu pro rok 2023 s realizací v lokalitě dětského hřiště v Husově ulici.
 

Usnesení č. R/19/2022
Rada města Holic schvaluje navržený způsob likvidace nepotřebného movitého majetku města
dle předloženého návrhu.
 

Usnesení č. R/20/2022
Rada města Holic schvaluje 20. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2022 včetně
doplnění. 

Usnesení č. R/21/2022
Rada města Holic schvaluje dodatky smluv s firmou ILIOS s.r.o. Brno na zpracování projek-
tové dokumentace na akci „Fotovoltaické elektrárny na budovách MŠ Holubova, MŠ
Staroholická, MŠ Pardubická, Školní jídelna čp. 1021 a MÚ čp. 1, Holice“, které řeší úpravu
platebních podmínek.



Usnesení č. R/22/2022
Rada města Holic zřizuje komise Rady města Holic pro volební období
2022-2026:

- Školskou a sportovní,
- Kulturní
- Sociální a zdravotní,
- Majetkovou a bytovou,
- dopravy, bezpečnosti a prevence,
- Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). 

Usnesení č. R/23/2022
Rada města Holic jmenuje předsedy a členy komisí:

a) Školská a sportovní komise
Předseda: Roman Hlava
Členové: Petr Půlpán, Tomáš Faltejsek, Roman Kašpar a Zdeněk Nývlt;

b) Kulturní komise
Předseda: Mgr. Lukáš Peška
Členové: Karel Král, Jaromír Lohniský, Hana Flekrová a Václav Kment;

c) Sociální a zdravotní komise
Předsedkyně: Mgr. Jana Koudelová DiS.

            Členové Mgr. Ondřej Výborný, Iveta Hanzlíková, Markéta Šklubalová a Markéta Vašková;
d) Majetková a bytová komise

      Předseda Petr Sopoliga
Členové Lukáš Horský, Lukáš Kunzmann, David Urbánek a Ondřej Doležal;

e) Komise dopravy, bezpečnosti a prevence
Předsedkyně: Mgr. Dana Půlpánová
Členové: Filip Moučka, Milan Matys, Petr Růžek a Veronika Marková;

f) Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
Předseda: Petr Kačer

     Členové: Hana Dalecká, Libuše Frolíková, Hana Horodyská a Alena Lochmanová.
 

 

  

 
 

Zápis ověřil:   ………………………………………………………………………
 
 
 

Starosta:                                                                                                       Místostarosta:
Mgr. Ondřej Výborný                                                                                  Petr Kačer
 
 
 
 
 
 

 



USNESENÍ RADY MĚSTA HOLIC
ZE DNE 7. listopadu  2022

 
Usnesení č. R/24/2022
Rada města Holic bere na vědomí inventurní soupis dlouhodobého hmotného majetku Tech-
nických služeb Holice.
 
Usnesení č. R/25/2022
Rada města Holic bere na vědomí zprávu Technických služeb o veřejném osvětlení
města. 

Usnesení č. R/26/2022
Rada města Holic bere na vědomí zprávu ředitelky Kulturního domu města Holic týkající
se řešení provozu letního kina.
 

Usnesení č. R/27/2022
Rada města Holic bere na vědomí přípravu zasedání Zastupitelstva města Holic dne 21. 11.
2022. 

Usnesení č. R/28/2022
Rada města Holic schvaluje uzavření dodatku č. 6 na dobu určitou do 31. 12. 2023 ke
Smlouvě o užívání sportoviště mezi městem Holice a SK Holice za nájemné 100 Kč /
měsíc.

 

Usnesení č. R/29/2022
Rada města Holic schvaluje převedení nájemní smlouvy bytu č. 13, nám.T.G. Masaryka 9 v
Holicích na paní .

 

Usnesení č. R/30/2022
Rada města Holic schvaluje pronájem části pozemku p. č. 830/1, výměra cca 100 m2, ostatní
plocha – neplodná půda, místní část Podhráz, k. ú. Holice v Čechách, zapsaném na LV 10005
katastru nemovitostí pro obec Holice, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Ka-
tastrální pracoviště Pardubice panu I  Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice
– Studánka za cenu 20 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. R/31/2022
Rada města Holic schvaluje paní  ukončení nájmu bytu č. 18 v čp. 749
Holubova, Holice dohodou ke dni  20.11. 2022.

 

Usnesení č. R/32/2022
Rada Města Holic schvaluje paní , Holice přidělení
bytu č. 11 v čp. 761, ul. Holubova, Holice včetně zvýšení nájemného ve výši 88,72Kč/m2 s
platností
od 9.11. 2022.

 

Usnesení č. R/33/2022
Rada města Holic doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo
Z_S14_12_8120088144 -  v rámci připravované stavby nové lávky přes Ředický potok,
p.p.č.412/1 v k. ú. Holice v Č s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín. Odhad cenových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 118.000,00 Kč
včetně DPH.

 

 

 
 



Usnesení č. R/36/2022
Rada města Holice schvaluje dodatek č.1 SOD s firmou SGT s.r.o., Mírové náměstí 117, 517
21 Týniště nad Orlicí na dodávku venkovních žaluzií pro budovu MÚ Holice, dodatek se týká
navýšení ceny za dílo a posun termínu předání díla. Celková cena díla se dodatkem č.1 SOD
navyšuje na celkových 297 057,66 Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. R/37/2022
Rada města Holic bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2023 – 1.
čtení.

 

Usnesení č. R/38/2022
Rada města Holic bere na vědomí návrh rozpisu příspěvků pro příspěvkové organizace města
na rok 2023.

 

Usnesení č. R/39/2022
Rada města Holic schvaluje Školní jídelně Holice, Nádražní 1021, 534 01 Holice nákup
majetku – elektrického sporáku v hodnotě 104 000,00 Kč včetně DPH financovaného z in-
vestičního fondu organizace.

Usnesení č. R/40/2022
Rada města Holic schvaluje Základní umělecké škole Karla Malicha, Holubova 1234, 534 01
Holice nákup majetku – Tuby F, zn. Lechgold, model FT-20/6L, provedení 4+2 v hodnotě do
110 000,-- Kč včetně DPH od firmy Hudební nástroje Mariáš, Jistebník 437, financované z in-
vestičního fondu organizace.

 

 

 

 
 

Zápis ověřil:   ……………………………………………………………………… 

 
 
 

Starosta:                  Místostarosta: 
Mgr. Ondřej Výborný        Petr Kačer 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Usnesení č. R/35/2022
Rada města Holic schvaluje Základní škole Komenského 100, Holice, okres Pardubice 1.
změnu odpisového plánu na rok 2022.

Usnesení č. R/34/2022
Rada města Holic schvaluje Mateřské škole Holice, Pardubická 992, okres Pardubice 1.
změnu odpisového plánu na rok 2022.




