ZASTUPITELSTVO MSTA CHROPYN

ZÁPIS
ze zasedání . 10
konaného dne 23. bezna 2016

Místo zasedání:

Mstské kulturní stedisko Chropyn, místnost . 10

Zaátek a konec jednání:

16:06 - 19:12

Poet pítomných len:

15

(dle prezenní listiny)

Poet omluvených len:

2

(dle prezenní listiny)

Poet neomluvených len:

0

Poet oban:

26

(dle prezenní listiny host)
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Starostka msta Chropyn Ing. Vra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znní, veejné zasedání Zastupitelstva msta Chropyn v 16:06 pivítáním všech pítomných. Souasn upozornila všechny pítomné, že z
prbhu zasedání je poizován audiozáznam pro poteby zápisu.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, nebo je dle prezenní listiny pítomno 15 zastupitel, k pijetí usnesení je
teba 9 hlas, tedy nadpoloviní vtšina všech len zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvili Ing. Radovan Macháek a paní
Magda Rapantová.
Starostka msta oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ovovateli podepsán bez pipomínek. Žádné pipomínky k zápisu nebyly
vzneseny.
Starostka urila zapisovatelkami dnešního jednání Bc. Danu Jedlikovou a paní Renátu Valáškovou, ovovateli zápisu urila Mgr. Milana
Bajgara a Mgr. Stanislava Kalince.
Návrhovou komisi navrhla ve složení: pedsedkyn paní Vladimíra Supová a lenové Ing. Jaroslav Hloušek a pan Miroslav Charvát.

Usnesení ZM 1/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: pedsedkyn paní Vladimíra Supová a lenové Ing. Jaroslav Hloušek a pan Miroslav Charvát.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Starostka msta pedložila také návrh programu jednání a vyzvala pítomné k návrhm na doplnní programu jednání. len zastupitelstva Ing. Jaroslav Hloušek pedložil návrh na doplnní programu o bod íslo 1: nazvaný Prbžná informace ve vci podaného trestního
oznámení na hospodaení msta v letech 2013 až 2015.
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
doplnní programu jednání zastupitelstva msta o bod zaazený jako íslo 1: Prbžná informace ve vci podaného trestního oznámení
na hospodaení msta v letech 2013 až 2015.
Pro: 5 (Bajgar, Hloušek, Charvát, Krejí, Vlasatý), Proti: 2 (Blažek, Juena),
Zdržel se: 8 (Horák, Hrabalová, Kalinec, Langrová, Novotný, Rosecký, Sigmundová, Supová), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Návrh nebyl pijat
Následovalo hlasování, kterým byl schválen níže uvedený program jednání v pvodn pedloženém znní:
1.

Zpráva o innosti rady msta Chropyn

2.

Kontrola plnní usnesení zastupitelstva msta, zpráva o innosti Kontrolního výboru Zastupitelstva msta Chropyn

3.

Zpráva o innosti Finanního výboru Zastupitelstva msta Chropyn

4.

Zpráva pedsedy Komise k projednávání pestupk msta Chropyn o výsledcích innosti v roce 2015

5.

Zpráva Policie eské republiky o bezpenostní a dopravní situaci ve mst Chropyni za rok 2015

6.

Informace o hospodaení msta Chropyn v roce 2015

7.

Výroní zpráva o hospodaení Základní školy Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015

8.

Výroní zpráva o hospodaení Mateské školy Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015

9.

Výroní zpráva o hospodaení Zaízení školního stravování Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015

10.

Výroní zpráva o hospodaení Správy majetku msta Chropyn, p. o., za rok 2015

11.

Zmna Zizovací listiny Správy majetku msta Chropyn, p. o.

12.

Majetkoprávní záležitosti

13.

Rozpoet sociálního fondu zamstnanc msta Chropyn na rok 2016

14.

Rozpotové opatení msta Chropyn . 1 v roce 2016
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15.

Návrh ešení úkolu stanoveného Zastupitelstvem msta Chropyn dne 18. ervna 2015 usnesením . ZM 6/07/2015 „Pipravit
technickou a finanní analýzu potebných zaízení na poizování audiozáznam a videopenos z jednání zastupitelstva“

16.

Program rozvoje msta Chropyn na období 2016-2023

17.

Všeobecná rozprava

Usnesení ZM 2/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva msta Chropyn.
Pro: 14, Proti: 1 (Hloušek), Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

1.

Zpráva o innosti rady msta Chropyn

Místostarosta Ing. Jií Rosecký pedložil zprávu o innosti Rady msta Chropyn od posledního zasedání, které se konalo dne
16. prosince 2015. Rada msta se sešla celkem k sedmi jednáním. Závry z jednání, které probhlo v den jednání zastupitelstva, pednesl ústn. Nejdležitjší závry jsou pravideln zveejovány ve Zpravodaji msta Chropyn.
Materiál tisk . 0104-16ZM
Rozprava:
Ing. Hloušek - Chtl vdt, co vedlo radu msta k zamítnutí žádosti hasi o umístní rozvad na stadionu.
Ing. Rosecký - Hasii žádali o povolení pivedení elektiny a umístní elektrických rozvad a betonových prvk na travnatou plochu za
hištm s umlým povrchem. Dle rady msta by umístní betonových prvk bylo nebezpené pro další uživatele tohoto hišt,
k zamítavému stanovisku pispla i zcela nevyjasnná otázka financování celé akce ze strany žadatel.
Ing. Sigmundová - Pivítala na jednání zástupce spolenosti Senior centrum Jemínek, s. r. o., tedy majitele pozemku bývalých lázní.
pan Dvoák - Požádal o struné pedstavení zámr s pozemkem bývalých lázní.
pan Vrána - Spolenost zde chce vybudovat Senior centrum cca pro 160 až 180 uživatel, vzniknou zde desítky pracovních míst.
V objektu by mla být spolená jídelna, sociální poradna, rehabilitaní centrum, ordinace, wellness služby jako sauna, whirpool apod.
Venkovní prostranství by mlo být upraveno na veejn pístupný park s altánem s pramenem lázeské vody. Firma by ráda zprovoznila
i druhý pramen zvaný „Procházka“.
paní Víchová - Ptala se, zda poskytované služby budou hrazeny pojišovnou nebo si je budou obané pln platit sami.
Pan Vrána - Cílem spolenosti je dosáhnout hrazení pes zdravotní pojišovnu. Jednání však budou dlouhá, nebude to urit ihned po
spuštní provozu.
paní Víchová - Chtla dále vdt, jak vysoká bude budova senior centra.
pan Vrána - Bude mít tí nadzemní podlaží.
paní Víchová - Vyjádila obavu z toho, že tak vysoká budova naruší pohled na rybník a okolní pírodu.
pan Charvát - Pipomnl, že pozemek lázní leží v zátopové oblasti.
Ing. Sigmundová - Projekt je teprve ve fázi pípravy potebných dokument. Zámr investora bude posuzován píslušnými odbornými
orgány, bude vypracována zastavovací studie, bude urit ješt dost asu a prostoru k doladní všeho potebného.
pan Dvoák - Vyjádil zájem o více podrobných informací od investora.
pan Vrána - Kdokoli z oban si s firmou mže sjednat schzku, kancelá mají nad cukrárnou na námstí. V souasné dob pracují na
spuštní informaního webu, informace mají v plánu zveejnit i ve Zpravodaji msta.
Bc. Horáková - Chtla vdt, kolikalžkové pokoje v Senior centru budou.
pan Vrána - Plánují vždy dva jedno až dvoulžkové pokoje spojené spoleným sociálním zaízením.

Rozprava byla ukonena.
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Usnesení ZM 3/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Zprávu o innosti Rady msta Chropyn za období od 17. prosince 2015 do 23. bezna 2016.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

2.

Kontrola plnní usnesení zastupitelstva msta, zpráva o innosti Kontrolního výboru Zastupitelstva msta Chropyn

Pedseda kontrolního výboru Bc. Ivo Novotný informoval pítomné leny zastupitelstva o innosti výboru v prvním tvrtletí tohoto roku. Na
svých zasedáních provedl výbor kontrolu plnní usnesení rady i zastupitelstva. Závady v jejich plnní nebyly shledány. Kontrolní výbor
také provedl kontrolu investiní akce „XI. etapa projektu regenerace panelového sídlišt“, kterou výboru uložilo zastupitelstvo v plánu
práce na letošní rok. Kontrolní výbor konstatoval, že nezjistil žádné závady i nedostatky.
Materiál tisk . 0102-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 4/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Zprávu o innosti Kontrolního výboru Zastupitelstva msta Chropyn za 1. tvrtletí roku 2016.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

3.

Zpráva o innosti Finanního výboru Zastupitelstva msta Chropyn

Pedseda finanního výboru Mgr. Milan Bajgar pednesl zprávu o innosti výboru za první tvrtletí roku 2016. Výbor projednal mimo jiné
pedkládané materiály k tomuto jednání zastupitelstva. Všechny pijal bez výhrad a doporuuje je zastupitelstvu ke schválení i vzetí na
vdomí. Finannímu výboru bylo na minulém zasedání uloženo zpracovat finanní analýzu na svoz separovaného odpadu s cílem zjištní možností svozu odpad jinou firmou. Vzhledem ke složitosti celého úkolu požádal výbor o posunutí termínu plnní na ervnové zasedání zastupitelstva.
Materiál tisk . 0106-16ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Chtl rozvést, v em výbor vidí složitost tohoto úkolu. Už na minulém zasedání uvedl, že v rozpotu msta je vylenn
píspvek do RESO ve výši 810 tisíc K, RESO je dále penechávána odmna od spolenosti EKO-KOM ve výši cca 300 tisíc K. Finanní výbor má v rukou nabídku jiné firmy na poskytování služeb obdobného rozsahu za cca 475 tisíc K. Už z toho je patrné, že je
možná znaná finanní úspora. Odložením plnní úkolu se jen znovu odsune rozhodnutí o tom, zda setrvat i opustit RESO.
K vystoupení z RESO je nutné dodržet tímsíní výpovdní lhtu, výbrové ízení na nového dodavatele svozu separovaného dopadu
bude také trvat nkolik msíc. Zájmem zastupitel by mlo být šetit mstské finance a ne hájit zájmy njakého spolku.
Mgr. Bajgar - Uvedl, že výbor si od msta vyžádal adu potebných dokument a podklad. Ty byly pedloženy spolen s obsáhlým
komentáem na následujícím zasedání výboru. Navíc na zasedání výboru o tak dležité záležitosti byli pítomni jen tyi ze sedmi len
výboru. Tito pítomní lenové výboru se shodli na tom, že nedokážou vynést konené stanovisko, a proto požádali o posunutí termínu.
Chtjí více asu k dkladnému prostudování a zvážení všech dsledk. Poté, co bude známo stanovisko výboru, nebude teba ekat do
ervnového zasedání, ale k tak závažné vci pipouští jednací ád svolání mimoádného zasedání zastupitelstva.
Mgr. Vlasatý - Ocenil, že výbor k uloženému úkolu pistoupil tak zodpovdn, zárove však vyjádil obavy z toho, že za materiály pedkládané výboru zodpovídá a komentuje je paní starostka, tedy bývalá vedoucí RESO, nebo pan místostarosta, souasný pedseda
pedstavenstva RESO. Výboru byl pedložen materiál, na kterém je uvedeno, že ho zpracoval pedseda výboru, ale vyizuje ho Ing.
Sigmundová. Považuje to za stet, na který upozoroval již na minulém zasedání. Paní starostka a pan místostarosta nejsou nestranní.
Mgr. Bajgar - Napíklad dopis, ve kterém výbor poptával nabídku od firem v okolí, pipravovala paní Adámková. Jako úednice povená
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touto agendou je k celé vci nejerudovanjší, šetila tím as výboru, pedseda výboru dopis jen podepsal. Pedložené materiály pak
okomentovala starostka a místostarosta.
Ing. Sigmundová - Nkteré materiály vyizovala osobn, protože ze strany výboru se objevila kritika práce úedník. Chtla tím zabránit
další kritice, která, jak se ukázalo na následujícím zasedání finanního výboru, byla neoprávnná.
pan Juena - Navrhl panu Vlasatému, aby vytvoil svou ekonomickou analýzu a tuto také pedložil ostatním zastupitelm. Zastupitelé pak
podle svého nejlepšího vdomí a svdomí sami rozhodnou.
Mgr. Bajgar - Upozornil na to, že tato diskuse pedjímá výsledek rozhodnutí finanního výboru. V tuto chvíli není známo, zda výbor doporuí v RESO zstat, i zda výbor doporuí RESO opustit. lenové výboru k zodpovdnému rozhodnutí pouze žádají více asu.
Mgr. Kalinec - Požádal finanní výbor o podrobné materiály k této vci, vetn záznamu výsledku hlasování.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 5/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Zprávu o innosti Finanního výboru Zastupitelstva msta Chropyn za 1. tvrtletí roku 2016, a
schvaluje
nový termín úkolu íslo ZM 20/09/2016, kterým bylo Finannímu výboru Zastupitelstva msta Chropyn uloženo vypracovat
finanní analýzu na svoz separovaného odpadu s cílem zjištní možností svozu odpad jinou firmou na ervnový termín zasedání zastupitelstva.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

4.

Zpráva pedsedy Komise k projednávání pestupk msta Chropyn o výsledcích innosti v roce 2015

Pan Josef Tinka, pedseda pestupkové komise informoval pítomné o potu pestupk projednaných v uplynulém kalendáním roce.
Komise v loském roce dostala 60 oznámení pestupkových vcí, což je o 39 mén než v roce 2014. Výrazn poklesl poet oznámených
pestupk proti obanskému soužití (celkem 47 oznámení, z toho 19 urážek na cti), což je pokles o 33 pestupk. U majetkových pestupk byl také zaznamenán mírný pokles (celkem 10 pestupk, což o 2 mén než v pedchozím roce). Oznámeny byly 4 pestupky
proti veejnému poádku. Zaevidovány byly 2 pestupky na úseku zákona . 114/1192 Sb., o ochran pírody a krajiny, 1 pestupek na
úseku zákona . 246/1992 Sb., o ochran zvíat proti týrání porušením obecn závazné vyhlášky vydané na základ tohoto zákona a 2
pestupky proti veejnému poádku. Z celkového potu pestupk bylo 35 odloženo ze zákonných dvod. Bylo uloženo celkem 7 pokut
v celkové výši 6.800 K, což je zhruba o polovinu mén než v roce 2014.
Materiál tisk . 0082-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 6/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Zprávu o innosti Komise k projednávání pestupk msta Chropyn za rok 2015.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

5.

Zpráva Policie eské republiky o bezpenostní a dopravní situaci ve mst
Chropyni za rok 2015

Vedoucí Obvodního oddlení Policie eské republiky Hulín npor. Bc. Šimík René, DiS, pedložil pítomným komentá ke své zpráv o
situaci v našem mst v loském roce.
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Služební obvod oddlení Hulín zahrnuje msto Hulín (Chrášany a Záhlinice), msto Chropyn (Plešovec) a obce Best, Kyselovice,
Pravice, Skaštice, Záíí a Žalkovice. Na oddlení pracuje 13 policist vetn vedoucího.
Na teritoriu msta Chropyn bylo v roce 2015 spácháno celkem 56 trestných in, z toho 22 majetkových trestných in (krádeže prosté,
krádeže vloupáním a zpronevra), 14 trestných in proti veejnému zájmu (ízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky a maení výkonu úedního rozhodnutí a vykázání), 9 násilných trestných in (výtržnictví, vydírání, týrání svené osoby,
ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve spoleném obydlí), 9 trestných in proti rodin (zanedbání povinné výživy, ohrožení výchovy
dítte) a 2 nedbalostní trestné iny související s dopravní nehodou. Pokles oproti roku 2014 byl zaznamenán u majetkových trestných
in (- 9) a u násilné innosti (- 8). Naopak vyšší je poet trestných in proti veejnému zájmu (stoupl 2x). Celkov došlo na teritoriu
msta Chropyn a místní ásti Plešovec k poklesu kriminality. V roce 2014 bylo spácháno 65 trestných in, v roce 2015 pouze 56.
Materiál tisk . 0100-16ZM
Rozprava:
pan Charvát - Na loském beznovém zasedání se diskutovalo o velkém množství poškozených a navrtaných dveí od sklep v bytových
domech. Chtl vdt, jak tato rozsáhlá trestná innost skonila.
npor. Šimík - Pachatelé nebyli dopadeni, pozitivní však je, že tato trestná innost ustala.
pan Juena - V rozpotu msta je pipravena ástka na poízení kamerového systému. Vytipování rozmístní kamer bude provedeno
v souinnosti s policií. Pan radní chtl vdt, jak je policie pipravena na sbr údaj z tchto nových kamer.
npor. Šimík - Policie R nebude žádnou novou techniku kupovat, bude ji pouze užívat. Vedení obvodního oddlení je pipraveno konzultovat s mstem rozmístní tchto kamer. Mly by být umístny v místech, kde se pedpokládá zvýšené páchání trestné innosti. Napíklad v Hulín se osvdilo umístní u vstupu do základní školy, u koupališt, na hlavních tazích a prjezdech mstem apod. Je teba
vybrat nejvhodnjší lokality, které budou výhodné pro policii a následné zjišování poznatk ke zjištní pachatele nebo pro preventivní
psobení na obany msta.
Ing. Sigmundová - Navržení rozmístní vetn spolupráce s policií je úkolem pro Komisi prevenci kriminality, jejímž pedsedou je Mgr.
Vlasatý.
Mgr. Vlasatý – Uvedl, že jako pedseda komise o žádném takovém uloženém úkolu neví. Proetl si usnesení rady i zastupitelstva za
posledního tvrt roku, ale žádný úkol nenašel. Žádá, aby zastupitelstvo komisi potebný úkol oficiáln uložilo, protože s editelem Mstské policie v Kojetín i s editelem Mstské policie v Kromíži už jednal, ale jelikož nezná pesné požadavky ze strany vedení msta,
nemohl na tchto jednáních dojednat prozatím žádné konkrétní výsledky.
Ing. Kotula - Upozornil na to, že Komise prevence kriminality je komisí rady msta, tudíž úkoly jí ukládá rada a nikoli zastupitelstvo.
Ing. Sigmundová - Domnívá se, že úkol byl uložen již ped nkolika msíci, tento úkol lze dohledat, stejn jako lze dohledat, zda povený pracovník výpis usnesení pedal pedsedovi komise.
Mgr. Bajgar - Pipomnl, že materiál obsahující návrh rozmístní kamer byl již zpracován Komisí prevence kriminality v minulém volebním období, kdy byl jejím pedsedou. Návrh obsahoval obdobná místa jako v Hulín, tedy prostor ped vstupem do základních škol,
prostor za i ped Albertem, prostor ped koupalištm atd.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 7/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Zprávu o bezpenostní a dopravní situaci ve mst Chropyn za rok 2015.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Starostka msta pedala ízení zasedání místostarostovi.

6.

Informace o hospodaení msta Chropyn v roce 2015

K tomuto bodu jednání pednesla úvodní slovo starostka msta Ing. Vra Sigmundová. Úetní závrku a závrený úet spolu se zprávou o výsledcích pezkoumání hospodaení obce za uplynulý kalendání rok musí zastupitelstvo obce projednat do 30. ervna následujícího roku. Tento termín je stanoven na základ zákonných pedpis. Zpráva o výsledcích pezkoumání hospodaení obce bude k dispo-
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val. Konkrétn uitelé eského jazyka jsou velmi dobe hodnoceni. Sbor se hodn obmnil a omladil.
paní Hrabalová - Vzpomnla na rozhovor s
jila se k názoru, že by škole prospla vtší prezentace.

v minulém ísle Zpravodaje, kde byla místní škola velmi pochválena. Pipo-

Mgr. Bajgar - Škola se prezentuje v každém vydání Zpravodaje, na webových stránkách, ve výroních zprávách. Škola je skvle vybavená, neustále se do ní investuje, modernizuje se. Pro školu je nejlepší vizitkou úspšnost žák školy v pijímacích zkouškách na další
stupn výuky. Tato úspšnost je vynikající, tém stoprocentní.
Ing. Hloušek - Požádal o vysvtlení toho, jak vznikl zlepšený hospodáský výsledek školy.
Mgr. Bajgar - Vznikl vyššími výnosy z nájm prostor napíklad pro volnoasové aktivity.
Bc. Okálová - Dále se uspoilo pechodem na jiného dodavatele elektrické energie. Úspora vznikla i zmnou v útování plateb za srážkovou vodu od VaK Kromíž.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 9/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Výroní zprávu o hospodaení Základní školy Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015 a rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Hloušek), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

8.

Výroní zpráva o hospodaení Mateské školy Chropyn, okres Kromíž,
p. o., za rok 2015

editelka mateské školy paní Magdalena Ratúzná pednesla své úvodní slovo k pedkládané výroní zpráv. Výroní zpráva o hospodaení Mateské školy Chropyn, p. o., za rok 2015 byla projednána radou msta dne 9. bezna 2016 a usnesením rady íslo RM 26/40/16
rozhodla o rozdlení hospodáského výsledku za rok 2015 ve výši 45.937,75 K takto: 20 % pidlit do rezervního fondu organizace a
80 % do fondu odmn organizace.
Materiál tisk . 0074-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 10/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Výroní zprávu o hospodaení Mateské školy Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015 a rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

9.

Výroní zpráva o hospodaení Zaízení školního stravování Chropyn,
okres Kromíž, p. o., za rok 2015

Také editelka této píspvkové organizace paní Marcela Vinklárková pednesla své úvodní slovo k pedkládané výroní zpráv. Výroní
zpráva o hospodaení Zaízení školního stravování Chropyn, p. o., za rok 2015 byla projednána radou msta dne 9. bezna 2016 a
usnesením rady íslo RM 27/40/16 rozhodla o rozdlení hospodáského výsledku za rok 2015 ve výši 51.785,23 K takto: 20 % pidlit
do rezervního fondu organizace a 80 % do fondu odmn organizace.
Materiál tisk . 0075-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
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Usnesení ZM 11/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Výroní zprávu o hospodaení Zaízení školního stravování Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015 a rozdlení zlepšeného
hospodáského výsledku.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

10. Výroní zpráva o hospodaení Správy majetku msta Chropyn, p. o., za
rok 2015
editel správy majetku Mgr. Stanislav Kalinec pedložil pítomným zastupitelm zprávu o hospodaení této píspvkové organizace
v kalendáním roce 2015. Výroní zpráva o hospodaení Správy majetku msta Chropyn, p. o., za rok 2015 byla projednána radou
msta dne 9. bezna 2016 a usnesením rady íslo RM 28/40/16 rozhodla o rozdlení hospodáského výsledku za rok 2015 ve výši
142.727,65 K takto: 80 % pidlit do fondu odmn a 20 % do rezervního fondu.
Materiál tisk . 0097-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení ZM 12/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
bere na vdomí
Výroní zprávu o hospodaení Správy majetku msta Chropyn, okres Kromíž, p. o., za rok 2015 a rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

11. Zmna Zizovací listiny Správy majetku msta Chropyn, p. o.
editel SMM Chropyn Mgr. Stanislav Kalinec dále pedložil návrh zmny zizovací listiny.
Na jednání zastupitelstva v íjnu 2015 byla schválena zmna této listiny spoívající v rozšíení okruhu inností organizace o poskytování
služeb pro zemdlství, zahradnictví, rybnikáství, lesnictví a myslivost. Vzhledem k rozdíln popsaným innostem organizace ve zizovací listin a v Živnostenském rejstíku nebyla tato zmna v Obchodním rejstíku provedena. Zastupitelstvu je pedkládána revize zizovací listiny, ve které jsou názvy jednotlivých inností zapsány v souladu se znním živností dle výpisu z Živnostenského rejstíku.
Materiál tisk . 0098-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 13/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
zmnu Zizovací listiny Správy majetku msta Chropyn, p. o.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

12. Majetkoprávní záležitosti
lenka rady msta paní Božena Hrabalová pedložila pítomným zastupitelm následující majetkoprávní záležitosti.
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Materiál tisk . 0101-16ZM
Bod . 1
Rada msta Chropyn projednala návrh smlouvy na smnu pozemk mezi mstem Chropyn a Energetickou Chropyn, a. s. Jedná se
o smnu pozemk ve vlastnictví msta Chropyn parcelní íslo 1200/10 ostatní plocha o výme 1334 m² za pozemky ve vlastnictví
Energetiky Chropyn, a. s., parcelní íslo 1104/2 orná pda o výme 174 m², parcelní íslo 1100 travní plocha o výme 192 m². Energetika Chropyn, a. s., doplatí mstu Chropyn rozdíl ve výmrách ve výši 193.600 K. Správní poplatek za podání návrhu na vydání
rozhodnutí o povolení vkladu práv hradí Energetika Chropyn, a. s. Da z nabytí nemovitých vcí bude hrazena podle zákona. Zámr
smny pozemk byl zveejnn od 2. do 18. února 2016.
(Píloha . 0101-16ZM-P01 – píloha k bodu . 1)
Rozprava:
Mgr. Kalinec - Navrhl, aby materiály pro obdobné smny majetku obsahovaly dvod smny.
Ing. Sigmundová - Dvod této smny zaznl ve zpráv o innosti rady, ale do budoucna je možné materiály o dvod smny samozejm
doplnit.
Ing. Hloušek - Zeptal se, zda je znám dvod, pro Energetika uvedené pozemky požaduje, dále ho zajímalo, pro msto ást komunikace smuje a ást si ponechalo, a do tetice ho zaujala cena. Msto by se mlo chovat tržn a prodávat pozemky za tržní, tedy vyšší
cenu.
Ing. Sigmundová - Domnívá se, že na smovaný pozemek navazuje komunikace v majetku Energetiky, mla by tak vzniknout ucelená
pístupová komunikace do druhé ásti areálu, kterou mají ve svém rozvojovém plánu. Pozemek piléhá k pozemkm Energetiky. Msto
penechává sice sted cesty, ale pozemek za ním už je jen pole, cesta je už jen v katastru, ve skutenosti tam není. Msto naopak už
dnes jedná s majiteli pozemk skutené cesty, která však není zanesena v katastru, aby se vci daly do poádku. K prodejní cen uvedla, že msto se ke svým smluvním partnerm musí chovat transparentn. Prodejní cena vždy vychází ze znaleckého posudku, k této
konkrétní vci nabídla sama Energetika cenu dokonce vyšší než je znalecký posudek.
Mgr. Kalinec - Pipomnl, že msto elí v souasné dob velkému tlaku ze strany oban na opravení píjezdové cesty ke garážím u
vleky. Nelze ji však v souasné dob opravit, protože není v majetku msta. Smnou msto získá ást pozemk pod touto cestou. Až
bude cesta z vtší ásti msta, pak mže být opravena, cena bude urit vysoká.
Ing. Sigmundová - Uvedla, že již na minulém zasedání zaznlo, že lokalita u nádraží je urena pro individuální výstavbu, piléhající komunikaci je dobré mít v majetku msta.
Ing. J. Pospíšil - K pozemku, který získá Energetika, uvedl, že piléhá k areálu podniku, tvoí druhý možný píjezd na pozemky, majitel se
k nim už dnes dostane i jinou cestou. O zrušení komunikace se nebojí, majitel pozemku existující komunikaci musí respektovat, pokud by
ji chtl zrušit, podléhá to úednímu jednání a schválení patinými orgány. Zrušení není jen na libovli majitele pozemku.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 14/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
smnu pozemk ve vlastnictví msta Chropyn parcelní íslo 1200/10 ostatní plocha o výme 1334 m² za pozemky ve vlastnictví Energetiky Chropyn, a. s., se sídlem Komenského 75 Chropyn, I: 25517074, parcelní íslo 1104/2 orná pda o výme 174
m², parcelní íslo 1100 travní plocha o výme 192 m², s doplatkem rozdílu ve výmrách. Energetika Chropyn, a. s., doplatí
mstu Chropyn rozdíl ve výmrách ve výši 193.600 K. Správní poplatek za podání návrhu na vydání rozhodnutí o povolení
vkladu práv hradí Energetika Chropyn, a. s. Da z nabytí nemovitých vcí bude hrazena podle zákona.
Pro: 11, Proti: 1 (Hloušek), Zdržel se: 3 (Kalinec, Krejí, Vlasatý), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 2
Rada msta Chropyn projednala návrh Smlouvy íslo OT-014330033791/002 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 28085400, a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní íslo 245 v katastrálním území Plešovec, jejímž pedmtem je umístní stavby realizované pod názvem „Plešovec úpr. pípojky
NN, Jurtík“ (dále jen úprava pípojky nízkého naptí). Vcné bemeno bude zízeno úplatn a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
500 K. Prbh a rozsah vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou souástí smlouvy. Náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení vkladu vcného bemene do katastru nemovitostí, jakož i
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ostatní náklady s uzavením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. Na tuto stavbu byla 25. záí
2014 podepsána smlouva o smlouv budoucí o zízení vcného bemene. Zámr msta zatížit uvedenou nemovitost vcným bemenem
byl zveejnn od 2. do 18. února 2016. Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta uzavení smlouvy schválit.
(Píloha . 0101-16ZM-P02 – píloha k bodu . 2)
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení ZM 15/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení Smlouvy íslo OT-014330033791/002 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6 eské Budjovice, I: 28085400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní íslo 245
v katastrálním území Plešovec, jejímž pedmtem je umístní stavby realizované pod názvem „Plešovec úpr. pípojky NN, Jurtík“ (dále jen úprava pípojky nízkého naptí). Vcné bemeno bude zízeno úplatn a to za jednorázovou náhradu v celkové
výši 500 K. Prbh a rozsah vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou souástí smlouvy.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení vkladu vcného bemene do
katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 3
Rada msta Chropyn projednala návrh Smlouvy íslo OT-014330033843/001 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 28085400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní íslo 143/11 v katastrálním území Chropyn, která se nachází v lokalit ulice Masarykova, jejímž pedmtem je umístní stavby
realizované pod názvem „Chropyn, píp. NN,
“ (dále jen pípojka nízkého naptí). Vcné bemeno bude zízeno úplatn a to
za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 K. Prbh a rozsah vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který je
nedílnou souástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení vkladu vcného bemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON
Distribuce, a. s. Na tuto stavbu byla 10. února 2015 podepsána smlouva o smlouv budoucí o zízení vcného bemene. Zámr msta
zatížit uvedenou nemovitost vcným bemenem byl zveejnn od 2. do 18. února 2016. Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta
uzavení smlouvy schválit.
(Píloha . 0101-16ZM-P03 - píloha k bodu . 3)
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 16/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení Smlouvy íslo OT-014330033843/001 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 28085400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní íslo 143/11
v katastrálním území Chropyn, která se nachází v lokalit ulice Masarykova, jejímž pedmtem je umístní stavby realizované
pod názvem „Chropyn, píp. NN,
“ (dále jen pípojka nízkého naptí). Vcné bemeno bude zízeno úplatn a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 K. Prbh a rozsah vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který
je nedílnou souástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení
vkladu vcného bemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 4
Rada msta Chropyn projednala návrh Smlouvy íslo OT-014330033018/001 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce,
a. s.. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 28085400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní ísla 793/3, 1039/7, 1054/1, 1093/52, 1093/87, 1093/124, 1146/13, 1146/14, 1148/1, 1148/3, 1150/1, 1153, 1193/7, 1193/8,
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Bod . 6
Rada msta Chropyn projednala návrh smlouvy íslo OT-014330035806/001 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 280 85 400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní ísla
295/2, 295/3, 296/2, 298/2, 298/3, 1374/6, 1374/7, 1375/4, 1375/3, 1379 v katastrálním území Chropyn, které se nacházejí v lokalit
kompostárny, jejímž pedmtem je umístní stavby realizované pod názvem „Chropyn, rozš. DS pro kompostárnu, Msto“ (dále jen
rozšíení distribuní soustavy). Vcné bemeno bude zízeno úplatn za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.300 K. Prbh a rozsah
vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou souástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení vkladu vcného bemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavením
této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. Na tuto stavbu byla 10. února 2015 podepsána smlouva o
smlouv budoucí o zízení vcného bemene. Zámr msta zatížit uvedenou nemovitost vcným bemenem byl zveejnn od 2. do
18. bezna 2016. Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta uzavení smlouvy schválit.
(Píloha . 0101-16ZM-P06 – píloha k bodu . 6)
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 19/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení Smlouvy íslo OT-014330035806/001 o zízení vcného bemene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6 eské Budjovice, I: 28085400 a mstem Chropyn na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní ísla 295/2,
295/3, 296/2, 298/2, 298/3, 1374/6, 1374/7, 1375/4, 1375/3, 1379 v katastrálním území Chropyn, které se nachází v lokalit kompostárny, jejímž pedmtem je umístní stavby realizované pod názvem „Chropyn, rozš. DS pro kompostárnu, Msto“ (dále jen
rozšíení distribuní soustavy). Vcné bemeno bude zízeno úplatn za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.300 K. Prbh
a rozsah vcného bemene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou souástí smlouvy. Náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s ízením o povolení vkladu vcného bemene do katastru nemovitostí,
jakož i ostatní náklady s uzavením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 7
Rada msta Chropyn projednala návrh smlouvy na odkoupení pozemk parcelní íslo 51/3 o výme 63 m² a 51/4 o výme 6 m²
v katastrálním území Plešovec od
, bytem
za celkovou cenu 10.400 K. Da
z nabytí nemovitých vcí a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí msto Chropyn. Pozemky se nachází na veejném prostranství v Plešovci. Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta uzavení smlouvy schválit.
(Píloha . 0101-16ZM-P07 – píloha k bodu . 7)
Rozprava:
Ing. Hloušek - V této vci se jedná o narovnání stavu, msto tam má park. Zeptal se, jak msto zjistilo, že je v tomto míst nesoulad.
Ing. Sigmundová - Mapováním internetu se zjistilo, že je uvedený pozemek na prodej. Msto tak vešlo do kontaktu s majitelem a o pozemek projevilo zájem.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 20/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
odkoupení pozemk parcelní íslo 51/3 o výme 63 m² a 51/4 o výme 6 m² v katastrálním území Plešovec od
, bytem
za celkovou cenu 10.400 K. Da z nabytí nemovitých vcí a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí hradí msto Chropyn.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
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Bod . 8
Rada msta Chropyn projednala návrh smlouvy na finanní podporu mezi mstem Chropyn a Zlínským krajem. Msto Chropyn na
základ výzvy vyhlášené Zlínským krajem podalo dne 11. listopadu 2015 žádost o finanní podporu z programu „Zajištní dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“ na financování základních inností terénní sociální služby – Peovatelské
služby msta Chropyn. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 24. února 2016, usnesením . 0672/Z20/16 poskytnout mstu Chropyn jako povenému poskytovateli sociální služby finanní podporu v celkové výši 650.000 K pro rok 2016. Rada msta doporuuje
zastupitelstvu msta uzavení smlouvy schválit.
(Píloha . 0101-16ZM-P08 – píloha k bodu . 8)
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 21/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení Veejnoprávní smlouvy íslo D/0218/2016/SOC mezi mstem Chropyn a Zlínským krajem, se sídlem t. T. Bati 21 Zlín,
I: 70891320, o poskytnutí finanní podpory z rozpotu Zlínského kraje k zajištní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 9
Na základ Vnitní smrnice . 6/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na volnoasové aktivity dtí a mládeže (dále jen Pravidla) byl
vypracován návrh na poskytnutí dotací jednotlivým organizacím psobícím na území msta Chropyn v oblasti volnoasových aktivit dtí
a mládeže. Jsou zde navrženy výše finanní podpory jednotlivým organizacím, které podaly žádosti na innost a na jednotlivé akce do
stanoveného termínu, tj. do 29. února 2016. Pokud nkterá organizace uvede v žádosti o dotaci výši finanního požadavku nad 50.000
K nebo pokud návrh na poskytnutí dotace pesahuje ástku 50.000 K, i když v žádosti je požadavek nižší, schvaluje dotaci zastupitelstvo msta. Jedná se o organizace:
1.
2.
3.

42.310 K pobonému spolku JUNÁK – eský skaut, stedisko Krále Jemínka Chropyn, z. s., se sídlem Komenského 40 Chropyn, I: 47935855,
50.770 K pobonému spolku Asociace TOM R, TOM 21401 Kamínek Chropyn, se sídlem Komenského 335 Chropyn, I:
75102617,
38.080 K pobonému spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránc míru Chropyn, se sídlem Hrad 466 Chropyn, I:
67006566.

Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta Chropyn schválit poskytnutí dotací na rok 2016 z rozpotu msta Chropyn a uzavít
veejnoprávní smlouvu s výše jmenovanými organizacemi.
O dotaci na innost požádal také Moravský institut vzdlávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26 Perov, I: 01705083. Psobnost této
vzdlávací instituce je nadregionální, v úrovni dvou kraj, má nkolik poboek, kde zajišuje výuku, její hlavní náplní je vzdlávání dtí.
V Chropyni psobí od roku 2015. Má pronajaté prostory SMM Chropyn a to ve Stedisku volnoasových aktivit na námstí Svobody 40,
kde vyuuje tanení výchovu pro dti. Od záí bude otvírat další oddlení a to výuku cizích jazyk, dramaturgie a herectví. V zakládací
listin je uvedeno, že se tato instituce krom celé ady obecn prospšných služeb vnuje také vlastní ekonomické doplkové innosti.
V žádosti uvádí požadavek na úhradu nájemného ve výši 26.000 K, na vybavení taneního sálu tanení podlahou ve výši 35.000 K,
zrcadly ve výši 10.000 K a hudební aparaturou ve výši 10.000 K, tj. celkem 81.000 K. Svou žádost odvodují tím, že mezi obdobími
konce a zaátku školního roku nemají žádnou ekonomickou innost, kdy by mohli vykazovat jakýkoliv výnos. Vzhledem k této situaci
nemají možnost zkvalitovat dostaten prostory pro výuku. Chybí jim finanní prostedky pro zakoupení zrcadel, tanení podlahy apod.
Dle uvedených údaj v žádosti a jejich pílohách, nesplují podmínky pro poskytnutí dotace vzhledem k tomu že:
1. dle lánku III. Pravidel jako právnická osoba nemá sídlo na území msta Chropyn,
2. dle lánku V. Pravidel lenskou základnu tvoí mén než 70 % len s trvalým pobytem na území msta Chropyn (v žádosti uvedeno
celkem poet len - žák do 19 let 163, nad 19 let 0, poet len - žák s trvalým pobytem na území msta Chropyn 33).
Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta Chropyn neschválit uzavení veejnoprávní smlouvy s Moravským institutem vzdlávání,
o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26 Perov.
(Píloha . 0101-16ZM-P09 – píloha k bodu . 9)
Projednáno bez rozpravy.
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Usnesení ZM 22/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení smluv o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpotu msta Chropyn v souladu s Vnitní smrnicí . 6/2015 (Pravidla pro
poskytování dotací na volnoasové aktivity dtí a mládeže) tmto organizacím na innost dle lánku IV. odstavce a) Pravidel ve
výši:
1.

42.310 K pobonému spolku JUNÁK – eský skaut, stedisko Krále Jemínka Chropyn, z. s., se sídlem Komenského 40
Chropyn, I: 47935855,

2.

50.770 K pobonému spolku Asociace TOM R, TOM 21401 Kamínek Chropyn, se sídlem Komenského 335 Chropyn,
I: 75102617,
38.080 K pobonému spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránc míru Chropyn, se sídlem Hrad 466 Chropyn, I:
67006566, a

3.

neschvaluje
poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpotu msta Chropyn Moravskému institutu vzdlávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26
Perov, I: 01705083, vzhledem k tomu, že tato právnická osoba nespluje podmínky pro poskytnutí dotace stanovených ve
Vnitní smrnici . 6/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na volnoasové aktivity dtí a mládeže.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 10
Rada msta Chropyn projednala návrh na poskytnutí dotací z rozpotu msta Chropyn na sportovní innost. Rada msta se pi stanovení výše veejné finanní podpory opírá o Vnitní smrnici . 5/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na sportovní innost v platném
znní.
Tato pravidla definují tyi základní pilíe veejné finanní podpory sportu, mj. také PROGRAM I – Podpora sportovní a tlovýchovné
innosti a PROGRAM IV – Podpora provozování sportovních zaízení. V rozpotu letošního roku je zaazena, a zastupitelstvem schválena ástka 1.200.000 K na podporu sportu. Na rozdlení v rámci titulu PROGRAM I je ureno 50 % z této ástky, což je 600.000 K, na
rozdlení v rámci titulu PROGRAM IV je ureno 35 % z této ástky, což je 420.000 K.
Schválení poskytnutí veejných finanních dotací vyšších než 50.000 K v jednotlivém pípad je vyhrazeno zastupitelstvu. Toto se týká
dotací pro spolek TJ Chropyn, z. s., pro spolek Fotbalový klub Chropyn, z. s., a pro sportovní spolek Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyn.
Rada msta doporuuje zastupitelstvu msta Chropyn schválit poskytnutí dotací na rok 2016 z rozpotu msta Chropyn a uzavít
veejnoprávní smlouvu s výše jmenovanými organizacemi.
(Píloha . 0101-16ZM-P10 – píloha k bodu . 10 – program I), (Píloha . 0101-16ZM-P10 – píloha k bodu . 10 – program IV)
Rozprava:
Ing. Hloušek – Požádal o vysvtlení systému, jakým se peníze mezi žadatele rozdlují.
Ing. Rosecký – Rozdlení probíhá v souladu s platnou vnitní smrnicí. Prostedky v Programu I jsou dleny podle potu len jednotlivých sportovních subjekt a jejich sportovní úrovn. Prostedky z Programu IV jsou pak dleny podle skutených náklad na provozování
sportovního zaízení za pedchozí rok. Vše to jsou matematické výpoty, do kterých nikdo run nezasahuje.
Rozprava byla ukonena.

Usnesení ZM 23/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení veejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpotu msta Chropyn v souladu s Vnitní smrnicí . 5/2015 - Pravidla pro poskytování dotací na sportovní innost z titulu PROGRAM I – Podpora sportovní a tlovýchovné innosti:
1.

ve výši 356.100 K TJ Chropyn, z. s., se sídlem Hanácké námstí 552 Chropyn, I: 00545333,

2.

ve výši 167.500 K Fotbalovému klubu Chropyn, z. s., se sídlem Hanácké námstí 551 Chropyn, I: 70801860,
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Usnesení ZM 25/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
uzavení smlouvy o realizaci stavby mezi mstem Chropyn a manželi
a
,
oba bytem
kterým bude smlouvou založeno právo zídit na pozemku parcelní íslo 175/15
v katastrálním území Chropyn pípojku pitné vody, pípojku deš ové a splaškové kanalizace, zpevnný sjezd do garáže, nezpevnný sjezd do zahrady a chodník pro pší pístup k plánovanému rodinnému domu.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
Bod . 13
Rada msta Chropyn dne 23. bezna 2016 projednala žádost pana
, bytem
Chropyn, o koupi
pozemku parcelní íslo 175/50 ostatní plocha o výme 38 m² v lokalit Podlesí za cenu 451 K/m². Zámr prodeje byl zveejnn od 2. do
18. února 2016.
Pi stavb jeho rodinného domu došlo k zastavní mstského pozemku. Vzhledem k tomu, že oplocení i zahradní domek jsou již vybudovány, žádá o odkoupení uvedeného pozemku.
(Píloha . 0101-16ZM-P014)
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 26/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
prodej pozemku parcela íslo 175/50 ostatní plocha o výme 38 m² v lokalit Podlesí za cenu 451 K/m² panu
mladšímu, bytem
Chropyn. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Da z nabytí nemovitých vcí
bude hrazena podle zákona.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

13. Rozpoet sociálního fondu zamstnanc msta Chropyn na rok 2016
len rady msta pan Ivan Juena pedložil zastupitelm ke schválení návrh rozpotu sociálního fondu na tento kalendání rok.
Sociální fond zamstnanc msta Chropyn (dále SF) je zízen usnesením Mstského zastupitelstva Chropyn dne 14. prosince 1995
jako trvalý úelový fond msta Chropyn dle § 14, odst. 1, písm. e) zákona . 367/1990 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis,
který byl zrušen a nahrazen zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, v nmž o úelových fondech pojednává
§ 84, odst. 2, písm. d). Tvorba a erpání SF se ídí Statutem SF zamstnanc msta Chropyn, který je zízen v souladu s § 5 zákona
. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis. SF je zízen za úelem stabilizace, sociálního rozvoje, podpory výchovné a kulturn vzdlávací innosti zamstnanc msta Chropyn.
Souástí Statutu sociálního fondu jsou pílohy – . 1 Zásady pro používání SF a . 2 Rozpoet SF na píslušný rok.
Rozpoet sociálního fondu podléhá schválení Zastupitelstvu msta Chropyn každý rok, Statut SF zastupitelstvu msta a Zásady pro
použití SF rad msta, a to jen tehdy, dojde-li v jejich obsahu ke zmnám – viz usnesení ZM 17/17/06 z 27. bezna 2006.
Materiál tisk . 0086-16M
Rozprava:
Ing. Sigmundová - Upozornila na tiskovou chybu v pedkládaném materiálu. V tabulce rozpotu fondu, ve druhém ádku, je uveden píspvek zamstnavatele ve výši 2 %, správn má být uvedeno 2,5 %.
Mgr. Kalinec - Chtl vdt, jak velký byl odvod do sociálního fondu v roce 2014 a 2015. Chtl se zorientovat ve využití fondu. Poslání
sociálního fondu je pesn dáno, bez ohledu na množství penz v nm.
Ing. Kotula - Zhruba 190 tisíc K.
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Ing. Sigmundová - Konkrétní hospodaení lze dodat.
Ing. Rosecký - Pedchozí rozpoty si mže vyhledat každý zastupitel, jsou uloženy na úložišti v materiálech pro beznová zasedání zastupitelstva pedchozích let.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 27/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
1.

Statut sociálního fondu zamstnanc msta Chropyn a

2.

Rozpoet sociálního fondu zamstnanc msta Chropyn na rok 2016, a

ukládá
schválený Statut sociálního fondu zpracovat do úplného znní ve form Vnitní smrnice . 4/2016 – Statut sociálního fondu
msta Chropyn, vetn jeho píloh . 1 a . 2.
T: 31. bezna 2016

Zodp.: Ing. Kotula
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

Zasedací místnost opustili Ing. Hloušek a Mgr. Vlasatý, pítomno je 13 zastupitel. Starostka msta pedala ízení zasedání místostarostovi.

14. Rozpotové opatení msta Chropyn . 1 v roce 2016
Komentá k prvnímu rozpotovému opatení v letošním roce pednesla pítomným starostka msta Ing. Vra Sigmundová.
Na beznovém zastupitelstvu msta Chropyn bývá rozpotovým opatením pravideln ešeno pedevším zapojení zstatku penžních
prostedk k 31. prosinci pedchozího roku.
Souástí tohoto rozpotového opatení je i úprava dalších píjm a požadavk ve výdajích. Rozpotová rezerva po tomto rozpotovém
opatení by mla být ve výši 2.925.600 K (10.000 K je souástí schváleného rozpotu a pidává se ástka ve výši 2.915.600 K)
Novelou zákona . 250/2000 Sb., byla do § 16 doplnna povinnost schvalovat rozpotové zmny ped provedením rozpotov nezajištného výdaje. Z tohoto dvodu je poteba nastavit procesy schvalování zmn rozpotu tak, aby nedocházelo k porušení zákona. Tato
zmna ustanovení znamená, že není možné pedkládat ke schválení zmny rozpotu zptn, ale je nutné zmny rozpotu pedkládat ke
schválení dopedu ješt ped tím, než je vyhotovena objednávka i uzavena smlouva apod.
V prbhu úvodního slova se na jednání vrátili Ing. Hloušek a Mgr. Vlasatý a odešel Mgr. Bajgar, pítomno je 14 zastupitel.
Materiál tisk . 0095-16ZM
Rozprava:
Ing. Hloušek - V návrhu je uvažováno s ástkou 600 tisíc na opravy a udržování základní školy, o co pesn se jedná.
Ing. Sigmundová - Je plánována oprava spojovacího krku mezi starou školou a jídelnou. Krek je prosklený, promrzá, skla se rosí, uniká
teplo. Bude stejn jako v budov mateské školy vyzdn a zateplen.
Rozprava byla ukonena.

Usnesení ZM 28/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
Rozpotové opatení msta Chropyn . 1 v roce 2016.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2 (Hloušek, Vlasatý), Nepítomno: 3 (Bajgar, Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní
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15. Návrh ešení úkolu stanoveného Zastupitelstvem msta Chropyn dne 18.
ervna 2015 usnesením . ZM 6/07/2015 „Pipravit technickou a finanní
analýzu potebných zaízení na poizování audiozáznam a videopenos
z jednání zastupitelstva“
K tomuto bodu jednání pednesla úvodní slovo také starostka msta Ing. Vra Sigmundová.
Na zasedání Zastupitelstva msta Chropyn dne 18. ervna 2015 bylo usnesením . ZM 6/07/2015 tajemníkovi uloženo pipravit technickou a finanní analýzu potebných zaízení na poízení audiozáznam a videopenos z jednání zastupitelstva. Analýza byla pedložena
na zasedání ZM dne 1. íjna 2015, na nmž bylo usnesením uloženo pipravit na pracovní jednání ZM dne 8. íjna 2015 zvukový a obrazový záznam z neveejné zkoušky nahrávky zasedání ZM konaného dne 1. íjna 2015 poízené pomocí produktu Publicstream Lite, aby
na uvedeném pracovním zasedání mohli zastupitelé posoudit kvalitu záznamu. Z dvodu technických potíží pi neveejném poízení
nahrávky zasedání ZM dne 1. íjna 2015, bylo nutné pistoupit k opakovanému poízení neveejné nahrávky až prosincového zasedání a
nahrávku mohli lenové zastupitelstva msta shlédnout individuáln od ledna 2016.
Rada msta Chropyn projednala technickou a finanní analýzu potebných zaízení na poizování audiozáznam a videopenos
z jednání zastupitelstva a doporuuje Zastupitelstvu msta Chropyn neschválit vysílání živého videopenosu a archivování video nebo
audiozáznam za úelem jejich volného zpístupnní veejnosti.
V prbhu úvodního slova se na jednání vrátil Mgr. Bajgar, pítomno je 15 zastupitel.
Materiál tisk . 0089-16ZM
Rozprava:
pan Charvát - Pipomnl, že celou tuto vc inicioval v ervnu loského roku. Uvedl, že nepodpoí návrh, aby audiozáznam nebyl k dispozici obanm na webu msta. ada okolních mst tuto možnost obanm dává, mly by ji mít i obané Chropyn.
Mgr. Vlasatý - Chtl bližší osvtlení dvodu, který vedl radu msta k zamítavému doporuení.
Ing. Sigmundová - Doporuení rady msta nezveejovat na webu msta audio i videozáznam jednání zastupitelstva nevyšlo jen
z finanní náronosti. Na minulém zastupitelstvu se drtivá vtšina zastupitel vyjádila proti online videopenosu, pi diskusi o umisování
záznam na web jsme upozorovali na povinnost tyto záznamy anonymizovat. Všechny tyto kroky budou finann i asov nároné a
poet oban, kteí se na n budou dívat, nebo je poslouchat, bude pravdpodobn mizivý, jak ukazují zkušenosti z mst, která k jejich
zveejování již pistoupila. Rada msta doporuuje zídit na webu sekci pro obany msta, ve které by byl zveejován plný zápis
z jednání zastupitelstva. Tento zápis bude pehlednjší než poslech záznamu.
Ing. Hloušek - Dotázal se, zda není levnjší cesta k nahrávání než tato pedkládaná.
Ing. Rosecký - Zkušenosti z ostatních úad íkají, že i pes investice do živého penosu je zájem oban minimální, v Kromíži napíklad sleduje pímý penos 5 až 6 lidí.
Ing. Blažek - Ve statutárním mst Perov s cca 50 tisíci obyvateli to bylo pi posledním zasedání pouhých 43 lidí.
Ing. Krejí - Vznesl protinávrh, o kterém se následn hlasovalo.
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
vysílání živého videopenosu a archivaci veejnosti pístupných audio nebo videozáznam, a to na základ pedložené technické a finanní analýzy poizování audiozáznam a videopenos z jednání zastupitelstva, a
ukládá
o výsledku projednání v Zastupitelstvu msta Chropyn informovat dodavatele produktu Publicstream Lite.
T: 31. bezna 2016

Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 5 (Hloušek, Charvát, Krejí, Supová, Vlasatý), Proti: 8 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Juena, Kalinec, Langrová, Rosecký),
Zdržel se: 2 (Novotný, Sigmundová), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Návrh nebyl pijat
Následovalo hlasování o pvodním návrhu usnesení:
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neschvaluje
vysílání živého videopenosu a archivaci veejnosti pístupných audio nebo videozáznam a to na základ pedložené technické a finanní analýzy poizování audiozáznam a videopenos z jednání zastupitelstva, a
ukládá
o výsledku projednání v Zastupitelstvu msta Chropyn informovat dodavatele produktu Publicstream Lite.
T: 31. bezna 2016

Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 8 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Juena, Langrová, Rosecký, Sigmundová), Proti: 5 (Hloušek, Charvát, Krejí, Supová,
Vlasatý), Zdržel se: 2 (Kalinec, Novotný), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Návrh nebyl pijat
Mgr. Kalinec - Videopenos je zbytený, kvalita neodpovídá vynaloženým prostedkm. Navrhl další usnesení spoívající v poizování a
zveejování audiozáznam.
Mgr. Bajgar - Souhlasil s názorem, že videopenos je pro tak malé msto, jako je Chropyn, zbytený pepych. Se zveejnním audiozáznamu by mohl souhlasit, ale upozornil na náronost pipravení anonymizovaného záznamu. Souhlasí s informováním oban, ale požádal pítomné, aby si uvdomili, za jakou cenu se tak bude dít, kolik asu nebo penz to bude stát.
Ing. Kotula - Chtl po zastupitelích, aby si vyjasnili, kde bude audiozáznam uveejnn. Bude zpístupnn všem nebo pro obany obce po
registraci.
Ing. Rosecký - Navrhl, aby byl zveejnn v sekci pro obany, tedy v registrované ásti.
pan M. Pospíšil - Zeptal se, zda už nkdo spoítal, kolik asu a penz by anonymizování audio záznamu stálo.
Ing. Rosecký - Zatím byla k dispozici jen nabídka od firmy, za jakou cenu by anonymizaci provedla. Vlastní náklady úadu jsme prozatím
nevyíslili.
Mgr. Vlasatý - Navrhl, aby bylo tajemníkovi uloženo vypracovat analýzu týkající se jen audiozáznamu.
Mgr. Kalinec - Množství informací, které budou muset být z audiozáznamu odstranny, navrhl omezit tím, že pi jednání nebudou teny
osobní údaje.
Ing. Sigmundová - Pokud by na jednáních nezaznly osobní údaje, pak by jednání zastupitelstva nebylo zase otevené vi obanm
pítomným na zasedání.
Bc. Jedliková - Upozornila na to, že nelze zabránit tomu, aby osobní údaje nezaznly napíklad v rozprav i závrené diskusi. Dále
pipomnla, že audio záznam z posledních jednání zastupitelstva mají všichni zastupitelé k dispozici na úložišti a mohou si sami odzkoušet jeho kvalitu. Zatím není anonymizován. Je dán k dispozici zastupitelm, nemusí být anonymizován. Firma anonymizaci nabídla, ale
stejn úedník bude muset celý audio záznam projít a firm pedat soupis konkrétních úsek, které je teba odstranit.
Ing. Sigmundová - Bylo by dobré, aby si zastupitelé záznam poslechli. Nkteré diskutující je slyšet velice kvalitn, nkterým obanm i
zastupitelm je rozumt jen s velkými obtížemi.
pan Dvoák - Podivoval se nad tím, že kvalita záznam z používaných diktafon je špatná. Ml informace od místostarosty, že jejich
kvalita je dostaující. Dále vyjádil pochybnosti nad tím, že se radnice obrací na firmu, když má urit dost vlastních možností, jak záznam zpracovat sama, napíklad prostednictvím informatika. Takové zpracování bude podstatn levnjší než od firmy. Navrhl, aby msto poídilo místo prostých diktafon kvalitní ozvuovací techniku, kterou mže využít napíklad i pi kulturních akcích msta. Budou-li
všichni zúastnní mluvit do mikrofonu, bude kvalita dobrá a zlepší se i úrove jednotlivých vystoupení.
Ing. Rosecký - Kvalita záznamu je dostaující pro poteby poízení zápisu. O její kvalit mohou hovoit zastupitelé, mají nahrávku k dispozici. K její anonymizaci by se musel zakoupit software, prozatím je zpracováván prostednictví voln stažitelného free softwaru.
Dodnes se ešil video penos a audio záznam. Dnes se objevuje nová varianta, upustit od videopenosu a soustedit se jen na audiozáznam.
Ing. Kotula - Pedložený materiál vycházel z úkolu, který zastupitelstvo uložilo v íjnu. Úkol ešil videopenos a audiozáznam. ešilo se
pímé vysílání a následn z nj vytažení pouze zvukové stopy, která se po anonymizaci zveejní na webu.
pan Dvoák – Chyba se, podle jeho názoru, stala hned ve chvíli formulace úkolu, kdy se slouily dv vci dohromady. Nikdo tak neešil
samostatn videopenos a samostatn audiozáznam.
pan Hrabalová - Poznamenala, že tato diskuse se vede již nkolikáté zasedání zastupitelstva. Neustále je poukazováno na to, že obané
mají málo informací, ale poet oban pítomných na zasedání zastupitelstva nebo na nedávném veejném projednávání programu
rozvoje msta je mizivý. Pro koho má být záznam zveejován?
pan M. Pospíšil - Navrhl zakoupení webové kamery, její umístní do zasedací místnosti a umožnní pímého sledování zasedání. Pokud
to budou obané sledovat v pímém penosu nebo si to nahrávat, bude na nich.
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Ing. Rosecký - Vyzdvihl výhodu osobní pítomnosti oban na jednání zastupitelstva. Pi sledování videopenosu se obané nemohou
zapojit do diskuse, vznášet dotazy a pipomínky.
pan Charvát - Pipomnl, že na ervnovém zasedání pi hlasování o zmn jednacího ádu navrhl, aby se webu zveejoval audiozáznam z jednání zastupitelstva po nutné anonymizaci. Z jeho podntu ale vznikl propletenec, který nevede k jasnému ešení.
Ing. Kotula - Tajemník neešil návrh pana Charváta, ale úkol, který mu uložilo zastupitelstvo a ten byl formulován jinak, než pvodní
návrh pana Charváta.
Ing. Blažek - Chtl vdt, kolik zastupitel si už audiozáznamy v úložišti poslechlo a má tak pedstavu v jaké jsou kvalit.
pan M. Pospíšil - Požádal, aby ukázka audia byla zveejnna na webu, aby i obané mohli posoudit jeho kvalitu.
pan Dvoák - Upozornil zastupitele na skutenost, že celá aktivita mla pvodn míit k obanm, k tomu, aby obané mli pístup
k informacím z jednání zastupitelstva. Mla to být služba obanm. Požádal, aby do píštího zasedání bylo proveno vše potebné ke
zveejování audiozáznamu.
Ing. Sigmundová - Navrhla debatu na toto téma ukonit. Msto spustí v letošním roce portál obana, bude na nm zveejovat opt plné
zápisy zastupitelstva a za rok lze vyhodnotit, zda to obanm postauje, i ne. Pokud zjistíme, že obané volají po tom, že si chtjí poslechnout vystoupení svých zastupitel, pak se k celé vci znovu zastupitelstvo mže vrátit. Ukládání úkolu na zpracování další analýzy
povede pouze k prodloužení trvání i dalšího zasedání zastupitelstva v msíci ervnu. Už se o této vci hlasovalo tikrát a nikdy se vtšina neshodla.
pan M. Pospíšil - Chtl vdt, kdy bude portál obana spuštn. Žádal, aby v mezidobí byl zveejován plný zápis na webu, tak jak tomu
bylo díve.
Ing. Rosecký - Aby mohl být zápis zveejnn, muselo by zastupitelstvo zmnit jednací ád. Na portálu se intenzivn pracuje, hledají se
vhodná ešení. Nedávný lánek v Týdeníku Kromížska zhruba jeho fungování popsal. Oban pijde na úad, dostane pihlašovací údaje
a pistoupil by s nimi do úložišt. V souasné dob hledáme vhodné technické ešení tohoto úložišt, napíklad pes datové silo spolenosti NWT. Doasným ešením by mohlo být vylenní ásti mstského serveru. Toto ešení by postailo k prostému zpístupnní plného
znní zápis. Portál obana v konené verzi by ml nabízet lidem adu dalších služeb. Je nutné poítat s tím, že pihlašování bude pravdpodobn probíhat pes datovou schránku nebo pes moje ID. Jeho spuštní máme v plánu ješt v tomto roce.
Ing. Krejí - Navrhl archivaci veejnosti pístupných audiozáznam.
Ing. Kotula - Tento audiozáznam musí být upraven ádn zakoupeným softwarem, aby neobsahoval citlivé informace.
Bc. Novotný - Z vlastní praxe uvedl, že technika potebná k nahrávání a následné úprav by mohla stát cca 10 až 15 tisíc, ale jsou za tím
hodiny a hodiny práce.
Mgr. Kalinec – Vzhledem k tomu, že není jasné, kdy pesn bude portál obana spuštn, nepovažuje za vhodné nyní kupovat njakou
techniku i software k poizování záznamu. Piklonil se k návrhu, aby tajemníkovi bylo uloženo zpracování analýzy k poizování a zveejování audiozáznam.
Mgr. Vlasatý - Navrhl zakoupení softwaru na automatický pevod mluveného slova do zápisu bez práce zapisovatelky.
Ing. Rosecký - Nákup tohoto programu nedoporuuje, naopak je rád, že zápisy jsou pepisovány do tivé podoby, doslovný pepis nepovažuje za vhodný.
pan Dvoák - Do konce roku chce msto spustit portál, rok na nm zveejovat zápisy a po dalším roce zvážit, zda je to pro obany dostaující. Upozornil, že se k tomu zastupitelstvo tak vrátí nejdíve v roce 2018. Litoval malého zájmu zastupitel o zpístupnní zápis
z jednání.
Ing. Rosecký - Požádal pítomné o návrh usnesení.
Ing. Krejí - Navrhl usnesení ve znní: Zastupitelstvo msta Chropyn ukládá tajemníkovi zpracovat analýzu poízení anonymizovaného
audiozáznamu v dostupných variantách.
Ing. Kotula - Upozornil na nutnost úkol naformulovat pesn, aby nedošlo znovu k nedorozumním i kritice práce úedník, že úkol
nesplnili pesn.
pan Dvoák - Trvá na tom, aby v návrhu usnesení bylo uvedeno, že tento audiozáznam bude zveejován na portále.
Ing. Rosecký - O zveejování i nezveejování se bude rozhodovat až na základ pedložené analýzy.
Ing. Hrdlika - Navrhl, aby se radnice inspirovala msty, kde zveejování již probíhá.
Ing. Sigmundová - Navrhla ukonení diskuse na toto téma.
Pro ukonení diskuse hlasovalo 11 zastupitel z pítomných 15 zastupitel. Následovalo hlasování o návrhu usnesení Ing. Krejíe.
Zastupitelstvo msta Chropyn
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ukládá
zpracovat finanní analýzu náklad na poízení anonymizovaného audio záznamu jednání zastupitelstva i dalších možných krok vhodných k tomu, aby tento audio záznam zasedání zastupitelstva bylo možné dát k dispozici obanm.
T: 30.6.2016

Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 8 (Bajgar, Hloušek, Charvát, Kalinec, Krejí, Novotný, Supová, Vlasatý), Proti: 4 (Hrabalová, Juena, Rosecký, Sigmundová),
Zdržel se: 3 (Blažek, Horák, Langrová), Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Návrh nebyl pijat
K tomuto bodu nebylo pijato žádné usnesení. Místostarosta pedal ízení zasedání starostce msta.

16. Program rozvoje msta Chropyn na období 2016-2023
Místostarosta a len realizaního týmu Ing. Jií Rosecký pedložil komentá shrnující celou pípravu pedkládaného obsáhlého strategického materiálu
Rada msta Chropyn schválila na svém 20. zasedání dne 1. ervence 2015 usnesením íslo RM 7/20/15 zámr zpracování Programu
rozvoje msta Chropyn na období 2016–2023, schválila složení realizaního týmu, který bude program zpracovávat, a 13 lennou
pracovní skupinu, se kterou bude program v prbhu zpracování konzultován. Zastupitelstvo msta bylo o této skutenosti seznámeno
v rámci zprávy o innosti rady na záijovém zasedání, na kterém také v rozpotovém opatení schválilo finanní pokrytí tohoto zámru.
Realizaní tým zahájil práce na zpracování ihned po schválení zámru. Byly pipraveny, rozeslány a vyhodnoceny dotazníky pro obany,
neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Soubžn s dotazníkovým šetením byla sestavena analytická ást hodnotící souasný
stav msta. Analytická ást byla dne 13. íjna 2015 konzultována s pracovní skupinou a vznesené pipomínky byly zapracovány. Následn probhla s pracovní skupinou tvorba SWOT analýzy. Tyto ti ásti byly poté 24. listopadu 2015 konzultovány s veejností na veejném
projednání. Dne 12. ledna 2016 se uskutenila další schzka s pracovní skupinou, jejímž cílem bylo tentokrát na základ tchto tí východisek (dotazník, analytiky a SWOT analýzy) najít opatení a aktivity, které budou smovat k naplnní stanovených cíl a vize. Realizaní tým z tchto zdroj následn sestavil kompletní návrhovou ást, piadil priority, definoval identifikátory, garanty, zdroje financování
a spolu se starostkou msta provedl odhad finanních náklad. Takto pipravená návrhová ást byla následn konzultována s pracovní
skupinou a veejností a došlo k zapracování pipomínek. Veejnost byla také o postupu na píprav programu informována prostednictvím Zpravodaje. Poínaje setkáním pracovní skupiny za úelem sestavení SWOT analýzy byli na všechna zbývající zasedání zváni i
zbývající lenové zastupitelstva, kteí nebyli souástí pracovní skupiny.
V rámci návrhové ásti byla definována strategická vize: „Chropyn – naše klidné místo k životu“ a byly stanoveny ti strategické cíle:
1. Pohodové malomsto - zahrnuje zejména udržitelnost a rozvoj obanské vybavenosti, zachování nízké kriminality, udržení i vylepšení technické infrastruktury, ochrana životního prostedí, rozvoj školství aj.
2. Msto pro všechny - zahrnuje dostatené volnoasové aktivity, rozvoj sít služeb, sociálních služeb, rozvoj prmyslové zóny, udržitelnost malých a vzdlaných lidí ve mst, pípravu ploch pro individuální bydlení, využití dotací, efektivní chod msta aj.
3. Turisté vítáni - obsahuje zejména návrhy rozvoje cestovního ruchu, budování tradic, zajištní služeb pro turisty, aby zde zstali déle,
budování cyklostezek aj.
Tyto strategické cíle jsou dále lenny do cíl specifických, k jejichž naplnní vedou dílí opatení a aktivity. Pedpokládané náklady na
naplnní všech tchto cíl byly odhadnuty na cca 464 mil. K (období 8 let, vlastní zdroje, cizí zdroje, dotace).
Pijetí tohoto dokumentu je již dnes podmínkou erpání nkterých dotací (pipravovaný zámr musí být v souladu s plánem rozvoje).
Materiál tisk . 0085-16ZM
Rozprava:
Mgr. Bajgar - Práci celé pracovní skupiny na tomto obsáhlém dokumentu pochválil. Materiál obsahuje jasn vymezené konkrétní plány,
jejich vyíslení, pesnou asovou osu.
pan M. Pospíšil - Pipomnl námitky, které vznesl už na veejném projednávání tohoto plánu rozvoje. Dle jeho názoru je v nm nedostaten ešena hrozba v podob spalovny, zdvojkolejnní železnice a možné tžby štrkopísku.
Ing. Rosecký - Otázka spalovny je zmínna v aktivit týkající se nakládání s odpadem, mže být využita také k zachování dobré úrovn
koupališt použitím jejího odpadního tepla k ohevu vody. Po veejném projednání byl materiál práv na popud pana Pospíšila doplnn o
aktivitu vedoucí k zamezení tžby štrkopísku, má vysokou dležitost.
Ing. Hrdlika - Posteskl si, že v materiálu není obsažen návrh na provedení rekultivace Pískáe. Žádal, aby o tomto doplnní hlasovalo
zastupitelstvo.
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Ing. Rosecký - K tomuto návrhu Ing. Hrdliky se vedla dlouhá diskuse už na veejném projednávání, následn i uvnit realizaního týmu.
Pozemky Pískáe nejsou v majetku msta a msto nemže investovat do majetku, který není jeho. Pípadné vykoupení není v nejbližších letech možné. V souasné dob je nutno vykoupit pozemky pod cestou ke garážím, pozemky pro výstavbu v lokalit Nádražní,
pípadn pozemky pro stavbu cyklostezky do Záíí. Jsou to všechno složitá vyjednávání, finann velmi nároná.
Ing. Kotula - Upozornil Ing. Hrdliku, že není oprávnn ukládat zastupitelstvu úkoly. Jeho námt si musí vzít za svj nkdo ze zastupitel
a pedložit jej ostatním k hlasování.
Ing. Sigmundová - Z jednání pracovní skupiny i z dotazník oban vyplynula celá ada námt, které nemohly být do programu rozvoje
zaazeny z finanních nebo asových dvod.
Mgr. Kalinec - Na tomto materiálu pracovala široká skupina lidí ze všech oblastí života msta, vybírali jen nejdležitjší akce.
Ing. Hloušek – Ptal se, zda má msto v souasné dob pozemky vhodné pro individuální výstavbu
Ing. Sigmundová - Uvedla, že msto bohužel v souasné dob žádné volné pozemky nemá. První ást Podlesí je už prodána, druhá ást
není ješt zasíována, ulice Nádražní nebude k prodeji pipravena díve než za nkolik let.
Rozprava byla ukonena.
Usnesení ZM 29/10/2016:
Zastupitelstvo msta Chropyn
schvaluje
Program rozvoje msta Chropyn na období 2016–2023.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepítomno: 2 (Macháek, Rapantová)
Schváleno v pedloženém znní

17. Všeobecná rozprava
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že je rád, že se audiozáznamy nezveejují, obanm by se úrove jednání urit nelíbila. Úspory v mstských
prostedcích zcela urit jsou, finance na poízení techniky na zveejnní záznam by se urit našly. Kvalita jednání by si zasloužila
zlepšení. Jednání jsou zdlouhavá a nevedou ke shod.
Ing. Blažek - 14 bod dnešního jednání probhlo rychle, jednání se zadrhlo až v bod o zveejování záznam.
pan M. Pospíšil - Požádal nedávno o poskytnutí kopie koaliní smlouvy, nebylo mu vyhovno. Požádal zastupitele, kteí jsou pod koaliní
smlouvou podepsáni, o sdlení, zda samotný text této smlouvy její zveejnní zakazuje, pípadn, zda by mu kopie mohla být poskytnuta.
Ing. Sigmundová - Text koaliní smlouvy její poskytnutí nezakazuje, s jejím poskytnutím sama za sebe nesouhlasí. Zeptala se pítomných koaliních zastupitel, zda se k vci chtjí vyjádit nebo smlouvu poskytnout.
Ing. Blažek - Také nesouhlasí.
Mgr. Vlasatý - Jako opoziní zastupitel také vyjádil zájem o kopii koaliní smlouvy. Zajímá ho, zda text nezavazuje koaliní zastupitele,
jak mají hlasovat.
Ing. Sigmundová - Ani len zastupitelstva nemá právní nárok na text koaliní smlouvy.
paní Víchová - Vyjádila názor, že nezveejování informací na internetu je chyba, dnešní mladá generace sedí pouze na internetu.
Informace, které nejsou na webu, jako by nebyly. Lidé nevdí, že se nco dje, je poteba jim to pímo íct.
Ing. Sigmundová - Pipomnla, že na internetu je zveejnna pozvánka na zasedání, veškeré materiály zde projednávané i následná
schválená usnesení. Pokud je zajímá prbh zasedání, mohou pijít. Napíklad na veejném projednání strategie byla maminka i se
dvma malinkými dtmi a jednání zvládli všichni skvle.
pan Bajer - Doporuil, aby lidé na jednání chodili osobn, jsou zajímavá. Dle jeho názoru je dobe, že nejsou záznamy zveejnny. Po
poslechu jednoho záznamu by obané už žádný další slyšet patrn ani nechtli.
pan M. Pospíšil - Pipomnl, že mladé generaci by pomohla webová kamera umístna v této místnosti.
Ing. Kotula - Upozornil, že toto téma bylo již uzaveno. Neustálé vracení se k již uzavenému tématu jednání zastupitelstva neustále
prodlužuje.
pan Dvoák - Zeptal se, zda je už hotová dopravní studie.
Ing. Sigmundová - Odpovdla, že až bude studie zpracována, bude projednána v rad, následn v zastupitelstvu a poté dána k dispozici obanm. Doporuila obanm úast na píštím jednání zastupitelstva, kde by mlo dojít k seznámení s touto studií.
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pan M. Pospíšil - Vrátil se ke zveejování zápis. Požádal zastupitele o zvážení, zda-li by zastupitelé mohli jednoduchou úpravou jednacího ádu umožnit doasné zveejování zápis ze zastupitelstva.
Ing. Sigmundová - Zastupitelé se nad tím urit zamyslí.
Ing. Blažek - Vrátil se k textu koaliní smlouvy. Sdlil, že její text neobsahuje nic, co by zastupitele zavazovalo k njakému hlasování.
Ing. Rosecký - Paragraf 69 zákona o obcích pímo uvádí, že zastupitel nesmí být pi svém hlasování vázán žádnými píkazy. Pokud by
v koaliní smlouv nco takového bylo, byla by nezákonná.
pan M. Pospíšil - Požádal o informaci, kdo je pod koaliní smlouvou podepsán, postaí zvednutí ruky.
pan Juena - Zastupitelé za jednu stranu by mli hlasovat stejn, pokud se tak nedje, jak je na zasedání zastupitelstva vidt, je to dkaz
toho, že nejsou niím svázáni.
Ing. Blažek - Rada msta adu materiál pro toto jednání doporuila jednomyslným hlasováním, ale zde už lenové rady jednotn nehlasovali. Také ukázka toho, že lenové koalice nejsou niím svázáni.
Rozprava byla ukonena.
Starostka msta podkovala pítomným za aktivní úast na zasedání, popála píjemné prožití velikononích svátk a jednání zastupitelstva v 19:12 ukonila.
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