RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 28. jednání dne 09.10.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0377/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. splnění usnesení číslo ZM 34/17/2017, 0068/06ZM/2019, 0079/07ZM/2019,
0081/07ZM/2019,
0082/07ZM/2019,
0083/07ZM/2019,
0084/07ZM/2019,
0367/27RM/2019,
0368/27RM/2019,
0369/27RM/2019,
0370/27RM/2019,
0372/27RM/2019, 0373/27RM/2019 a 0374/27RM/2019,

0080/07ZM/2019,
0366/27RM/2019,
0371/27RM/2019,

2. informace k záměru prodeje pozemku par. č. 81/2 v katastrálním území Plešovec dílu A.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0070/07ZM/2019 na 23.10.2019 a 0263/20RM/2019 na 31.12.2019.
Rad a mě s t a Chr o py ně z ru šuj e
záměr prodeje pozemku parc. č. 81/2 o výměře cca 55 m2 označeného jako díl A.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0378/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2019 v rámci schválených ukazatelů 3314 - Činnosti knihovnické a 6171
- Místní správa.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouvy o pachtu - parc. č. 301/3 a 301/4 v lokalitě Hrad
USNESENÍ ČÍSLO 0379/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o pachtu
1. mezi městem Chropyně a paní
, bytem
, na část parc. č. 301/3 a 301/4
o výměře 2 200 m2 za cenu 0,40 Kč/m2/rok pro účely polní činnosti, a to na dobu určitou 3 let,
2. mezi městem Chropyně a panem
, bytem
, na část parc. č. 301/4 o výměře 195 m2 za cenu 0,20 Kč/m2/rok pro účely sečení louky, a to na dobu neurčitou,
3. mezi městem Chropyně a panem
, bytem
, na část parc. č. 301/4 o výměře 209 m2 za cenu 0,40 Kč/m2/rok pro účely polní činnosti, a to na dobu určitou 3 let, a dále na část parc. č.
301/4 o výměře 840 m2 za cenu 0,20 Kč/m2 /rok pro účely sečení louky, a to na dobu neurčitou.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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vedoucí Odboru vnitřních věcí neprodleně vyzvat příjemce dotace k vrácení části dotace do 31.10.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Andělé Stromu života
USNESENÍ ČÍSLO 0384/28RM/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 společností Andělé Stromu života, p. s., IČ: 03632661, se sídlem Kostelní 71/37 Nový Jíčín, ve výši 7.000 Kč na podporu
činnosti organizace v roce 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Souhlas se stavebním záměrem "Stavební úpravy prodejny a skladu svítidel"
USNESENÍ ČÍSLO 0385/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
jako vlastník stavbou dotčeného pozemku parcelní číslo 931/1 v katastrálním území Chropyně se stavbou "Stavební úpravy prodejny a skladu svítidel", jejímž investorem je
, bytem
, s tím, že v termínu do kolaudace stavby bude investorem stavby uhrazena hodnota věcného břemene za
zřízení sjezdu na pozemku města Chropyně. Souhlas se stavbou se podmiňuje požadavkem, aby investor uhradil
případné náklady na úpravy již provedeného sjezdu ke stavbě v případě, že tyto budou potřebné při realizaci plánované rekonstrukce povrchů pozemních komunikací v ulici Ječmínkova.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Posouzení stavebně-technického stavu objektu Městského kulturního střediska Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0386/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
zprávu o posouzení stavebně technického stavu Městského kulturního střediska Chropyně a odhad nákladů na
jednotlivé fáze realizace rekonstrukce budovy Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Pověření zaměstnanců městského úřadu výkonem pravomoci rady města
USNESENÍ ČÍSLO 0387/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Chropyně zastupováním města Chropyně ve všech případech, kde je soudem určeno jako opatrovník, a to s účinností od 10.10.2019.
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2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů sociální pracovnici Odboru vnitřních
věcí Městského úřadu Chropyně uzavíráním smluv o poskytnutí sociální služby - pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 10.10.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Návrh smlouvy o poskytování služeb - elektronické pečetění a časová razítka
USNESENÍ ČÍSLO 0388/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Chropyně a GORDIC, spol. s r. o., IČ: 47903783, se sídlem
Erbenova 4 Jihlava, jejímž předmětem je poskytování služeb elektronického pečetění a časových razítek. Cena
zprovoznění služby je stanovena na 16.500 Kč bez DPH, cena provozu dle skutečného počtu použitých elektronických pečetí a časových razítek.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0389/28RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení oddělení stavebního řádu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského
kraje čj. KUZL 61468/2019, zapsané pod čj. MCH 5895/2019, o pokračování v odvolacím řízení sp. zn. KUSP
37107/2019 ÚP-IS ve věci "Sklad zahradního nářadí" na pozemku stavební parcela 193 v katastrálním území
Plešovec,
2. rozhodnutí Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2018/710/3447, zapsané pod čj. MCH 5920/2019, o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí u záměru "MORAVIA - VTL plynovod",
3. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5890/2019, zapsaný pod čj. 5924/2019, se stavebním záměrem "Novostavba rodinného domu Chropyně“ na pozemku parc.
č. 175/15, 191/1, 192/19 a 192/22 v katastrálním území Chropyně,
4. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5950/2019, zapsaný pod čj. 5985/2019, se stavebním záměrem "Vodovodní přípojka pro
" na pozemku
parc. č. 524, 521/1 a 521/16 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/082979/2019, zapsané pod čj. MCH 6077/2019, o zahájení společného řízení na stavbu "Vrtaná
studna" na pozemku parc. číslo 252/1 v katastrálním území Chropyně, a o povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod,
6. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/082935/2019, zapsané pod čj. MCH 6082/2019, o zahájení společného řízení na stavbu "Vrtaná
studna" na pozemku parc. číslo 271/1 v katastrálním území Chropyně, a o povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod,
7. žádost Společenství vlastníků bytových jednotek - Díly čp. 625-626, IČ: 26251779, ze dne 16.08.2019, zapsaná
pod čj. MCH 5171/2019, o označení krajnice u kontejnerů včetně navazujícího chodníku vodorovnou dopravní
značkou "plná žlutá čára" u domu čp. 625-626 v ulici Díly z důvodu neoprávněného parkování vozidel,
8. žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Nádražní 769-771, ze dne 02.09.2019, zapsaná pod čj. MCH
6320/2019, o prověření možnosti umístění vodorovné dopravní značky "Zákaz stání" na obrubník chodníku
proti každému vchodu bytového domu,
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9. informaci Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ze dne 10.09.2019, zapsanou pod čj. MCH 6321/2019
o tom, že žádost o podporu projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011699 "Modernizace učebny fyziky a dílen pro ZŠ Komenského, Chropyně" splnila podmínky způsobilosti k financování,
10. oznámení oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 20927/2019, adresované Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., o poskytnutí dotace na rok 2019 ze státního rozpočtu ČR v rámci rozvojového programu "Částečné vyrovnávání mezikrajových rozdílů odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních
škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019".
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 25.10.2019

