RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 27. jednání dne 25.09.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0365/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0073/07ZM/2019, 0074/07ZM/2019, 0279/22RM/2019, 0310/23RM/2019,
0311/23RM/2019, 0322/23RM/2019, 0328/24RM/2019, 0332/24RM/2019, 0341/25RM/2019, 0342/25RM/2019,
0343/25RM/2019, 0344/25RM/2019, 0345/25RM/2019, 0346/25RM/2019, 0347/25RM/2019, 0348/25RM/2019,
0349/25RM/2019, 0350/25RM/2019, 0351/25RM/2019, 0352/25RM/2019, 0354/25RM/2019, 0355/25RM/2019,
0356/25RM/2019, 0357/25RM/2019, 0358/25RM/2019, 0359/25RM/2019, 0360/25RM/2019 a 0362/25RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo ZM 34/17/2017 na 09.10.2019, 0032/02ZM/2018 na 11.12.2019 a
0207/15RM/2019 na 31.10.2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 556/44 v lokalitě Oujezdy v katastrálním území
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0366/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s prodejem pozemku parcelní číslo 556/44 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Zveřejnění záměru prodeje dílu A a dílu B pozemku parcelní číslo 81/2 v katastrálním území
Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 0367/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej dílu B pozemku parcelní číslo 81/2 o výměře cca 73 m 2 v katastrálním území Plešovec za cenu 600 Kč/m2
, bytem
. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 09.10.2019 projednat s
a
alternativní návrh
k záměru prodeje pozemku parcelní číslo 81/2 díl A o výměře cca 55 m2 v katastrálním území Plešovec, který přihlíží k současným vlastnickým poměrům a uživatelským
vztahům.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o snížení sazby nájemného - parcela číslo 1324 v lokalitě Hrad
USNESENÍ ČÍSLO 0368/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr pronájmu pozemku parcela číslo 1324 o výměře 830 m2 za cenu 0,20 Kč/m2/rok.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT1030052189/002 a OT-1030052189/003
USNESENÍ ČÍSLO 0369/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030052189/002 mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 295/40 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem "Chropyně - kabel NN,
". Výše jednorázové úplaty činí 1.600 Kč bez DPH. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy hradí firma E.ON Distribuce, a. s.
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030052189/003 mezi městem Chropyně, Arcibiskupstvím olomouckým, IČ: 28085400, se sídlem Wurmova 562/9 Olomouc, a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo
279/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem "Chropyně - kabel NN,
". Výše jednorázové úplaty činí 14.400 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy hradí firma
E.ON Distribuce, a. s.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Rodinné centrum Sedmikráska, z. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0370/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a Rodinným
centrem Sedmikráska, z. s., IČ: 08218609, se sídlem Podlesí 865 Chropyně, ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti
organizace v roce 2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 - PROGRAM S II (podpora výkonnostního a
vrcholového sportu)
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USNESENÍ ČÍSLO 0371/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí
č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a vrcholového sportu mezi městem Chropyně a příjemcem slečnou
, narozenou
, bytem
, zastoupenou paní
, narozenou
, bytem
, ve výši 5.000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí
č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a vrcholového sportu mezi městem Chropyně a příjemcem slečnou
, narozenou
, bytem
, zastoupenou paní
, narozenou
,
bytem
, ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb
USNESENÍ ČÍSLO 0372/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb č.
00287245/000/2003 mezi městem Chropyně a společností INISOFT, s. r. o., IČ: 25417657, se sídlem Rumjancevova
696/3 Liberec I-Staré Město.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o vyjádření k územnímu řízení stavby "Chropyně, za zámkem - lokalita zahrad"
USNESENÍ ČÍSLO 0373/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Chropyně, za zámkem - lokalita zahrad", jejímž investorem bude E. ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, s tím, že investor stavby předloží městu Chropyni smlouvu o
zřízení věcného břemene, jehož hodnota bude odpovídat platnému předpisu města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o udělení souhlasu k umístění podzemního vedení trubkovodů pro optické kabely
USNESENÍ ČÍSLO 0374/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
žádost společnosti cyrilek.net, z. s., se sídlem Spáčilova 3194 Kroměříž, IČ: 26671875, o udělení souhlasu města
Chropyně k záměru na umístění trubkovodů pro optické kabely na pozemcích ve vlastnictví města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s uvedeným záměrem s tím, že v souladu s příslušnými předpisy města Chropyně bude zřízeno věcné břemeno za
úplatu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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11. Variantní řešení zvýšení kapacity Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0375/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v termínu do 23.10.2019 předložit normou stanovené
prostorové požadavky pro třídu s kapacitou 20 dětí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0376/27RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. usnesení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 58618/2019, zapsané pod čj. MCH 5645/2019, o možnosti nahlížení do spisu a vyjádření
se k podkladům před vydáním rozhodnutí k udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, a to zejména za účelem realizace monitoringu rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda
hnědého (Ursus arctos) na území Zlínského kraje, k udělení výjimky ze základních ochranných podmínek PR
Halvovský potok, PR Sochová, PR Čerňava, PR Tesák a PR Kelčský Javorník a o souhlas k činnostem vázaných
na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v PR Halvovský potok a PR Kelčský Javorník,
2. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5628/2019, zapsaný pod čj. 5630/2019, s užíváním stavby "Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni část:
zateplení spojovací chodby mezi pavilonem A (výuková část ZŠ) a pavilonem D (umístění dílen a kabinetu)" na
pozemku parcelní číslo 329 a 332 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení společnosti DRAGON-SERVICES, s. r. o., čj. VVN 551 st. 7, zapsané pod čj. MCH 5215/2019, o zahájení
opravy uzemnění stožárů VVN 110 kV a vstupu na pozemky ve vlastnictví města.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 08.10.2019

