RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 30. jednání dne 23.10.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0394/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0069/07ZM/2019, 0353/25RM/2019, 0375/27RM/2019, 0377/28RM/2019,
0378/28RM/2019, 0379/28RM/2019, 0383/28RM/2019, 0384/28RM/2019, 0385/28RM/2019, 0388/28RM/2019,
0390/28RM/2019, 0391/28RM/2019, 0392/28RM/2019 a 0393/28RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0072/07ZM/2019 na 31.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Uzavření dodatků smluv o nájmu nemovitosti a dodatků smluv o pachtu
USNESENÍ ČÍSLO 0395/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku smluv o nájmu nemovitosti a dodatku smluv o pachtu s účinností od 01.01.2020 za cenu nájmu
2 Kč/m2/rok uzavřených mezi městem Chropyně a nájemci a pachtýři, kterými jsou:
1.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 99/1 o výměře 248 m 2,
2.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 129 m 2,
3.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 51 m 2,
4.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 108 o výměře 250 m 2,
5.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 556/1 o výměře 188 m2,
6.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 45 m 2,
7.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 108 o výměře 150 m 2,
8.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 99/1 o výměře 230 m 2,
9.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 305/1 o výměře 230 m 2,
10.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 305/1 o výměře 110 m2,
11.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1276 o výměře 225 m 2,
12.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 102/1 o výměře 180 m 2 a
2
část parc. č. 99/4 o výměře 127 m ,
13.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 42 m 2,
14.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 305/1 o výměře 80 m 2,
15.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1239/1 o výměře 126 m2,
16.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 141 m 2,
17.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 46 m2,
18.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 108 o výměře 400 m 2,
19.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 99/1 o výměře 110 m 2,
20.
, bytem
, nar.
, na část parc. č. 305/1 o výměře 100 m2,
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uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
1.

, bytem

, na část parc. č. 110/4 o výměře 184 m2 v lokalitě Mlýn, za

, bytem

, na část parc. č. 110/4 o výměře 50 m 2 v lokalitě Mlýn, za cenu 2

2

cenu 2 Kč/m /rok,
2.
Kč/m2/rok,
3.

, na část parc. č. 99/3 o výměře 192 m 2 v lokalitě Mlýn, za cenu 2

, bytem
2

Kč/m /rok,
4.

, na část parc. č. 99/1 o výměře 133 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu

, bytem
2 Kč/m2/rok,

5.

, bytem

, na část parc. č. 1276 o výměře 750 m2 v lokalitě Hrad,

2

za cenu 2 Kč/m /rok,
6.

, bytem
0,20 Kč/m /rok za účelem sečení trávy.

, na parc. č. 1324 o výměře 830 m 2 v lokalitě Hrad, za cenu

2

Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o vyjádření k záměru rekonstrukce restaurace Buřvalka v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 0397/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí sdělit v termínu do 06.11.2019 společnosti Line, spol. s r. o., se
sídlem Dělnická 6 Rohatec, požadavky města Chropyně na přeložení rozvaděče a dotčených kabelových tras veřejného osvětlení se specifikací zadání na technické řešení přeložky a její financování s tím, že po zapracování
požadavků do dokumentace se město Chropyně vyjádří ke stavbě.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0398/30RM/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 na položce 2143 - Cestovní ruch.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0399/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o koupi části pozemku parcela číslo 556/44 v lokalitě Oujezdy
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USNESENÍ ČÍSLO 0400/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 556/44 o výměře cca 119 m 2 v katastrálním území Chropyně za
minimální nabídkovou cenu 600 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 3, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Korálky Kroměříž a Hospic Svatý Kopeček
USNESENÍ ČÍSLO 0401/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a organizací Korálky Kroměříž, z. s., IČ: 70278873, se sídlem Elišky Krásnohorské 3634/19 Kroměříž, ve výši 10.000
Kč, na zabezpečení provozu vozidla spolku dopravujícího děti do speciální Základní školy a Mateřské školy
Kroměříž, F. Vančury v roce 2019,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a Hospicem na Svatém Kopečku, IČ: 73634671, se sídlem nám. Sadové 4/24 Olomouc, ve výši 5.000 Kč, na podporu
činnosti organizace v roce 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Informace o omezení svéprávnosti a jmenování veřejného opatrovníka pro občana města
USNESENÍ ČÍSLO 0402/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozhodnutí Okresního soudu v Kroměříži vydané pod čj. 0 Nc 3545/2018-49 ze dne 28.08.2019, které nabylo právní
moci dne 27.09.2019 a zdejšímu úřadu bylo doručeno dne 16.10.2019, o omezení svéprávnosti paní
, nar.
, trvale bytem
, a jmenování opatrovníka - města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o udělení souhlasu se zřízením parkovacího místa
USNESENÍ ČÍSLO 0403/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se zřízením parkovacího místa na pozemku parcelní číslo 748 v katastrálním území Chropyně před čp. 371 pro potřeby obyvatel tohoto domu a hostů na náklady žadatelky
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 3, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Garáže a zpevněná plocha lokalita ve Mlýně, Chropyně" - studie
USNESENÍ ČÍSLO 0404/30RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí pokračovat v projektové přípravě akce "Garáže a zpevněná plocha, lokalita ve Mlýně, Chropyně", zpracováním dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně vyřízení stavebního povolení.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. "Oprava chodníku ul. Nádražní, Chropyně" - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0405/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření smlouvy o dílo LM/35/2019 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se sídlem
Podlesí II 5610 Zlín, jejímž předmětem je výběrové řízení zakázky malého rozsahu "Oprava chodníku ul. Nádražní, Chropyně“, za cenu 17.000 Kč. Ing. Libor Malůšek není plátce DPH,
2. Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava chodníku ul.
Nádražní, Chropyně“,
3. Návrh smlouvy o dílo – obchodní podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava chodníku ul. Nádražní, Chropyně“,
4. návrh firem na oslovení k podání nabídky, a to TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., IČ: 64608727, se sídlem Padlých
hrdinů 638 Kojetín, PSM plus, s. r. o., IČ: 29183294, se sídlem Starobrněnská 334/3 Brno, Robert Lučan, IČ:
60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně, NV Profi Dlažba, s. r. o., IČ:03736491, se sídlem Záříčí 54.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Kácení dřevin u kostela
USNESENÍ ČÍSLO 0406/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
kácení dřevin na nám. Svobody na pozemku parc. č. 40/1 v katastrálním území Chropyně mezi kostelem a budovou
čp. 31 Římskokatolické farnosti Chropyně v rozsahu 3 ks thují a 1 ks smrku stříbrného.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města podat v termínu do 06.11.2019 žádost o povolení ke kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany
přírody o kácení thuje na náměstí Svobody mezi kostelem a budovou čp. 31 Římskokatolické farnosti Chropyně,
která má obvod kmene 91 cm ve 130 cm nad zemí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o vyjádření k souladu záměru s územním plánem
USNESENÍ ČÍSLO 0407/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
žádost firmy EKO Agrostav, a. s., se sídlem Tovačovská 300 Přerov, o vyjádření města Chropyně k souladu záměru
"Chropyně - těžba štěrkopísků v lokalitě Hejtman a její následná rekultivace" s Územním plánem Chropyně s tím,
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že žadatel bude vyrozuměn o nezbytnosti obrátit se s požadavkem o vyjádření na příslušný úřad územního plánování se sídlem na Městském úřadě Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Koncept Nařízení města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0408/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí dopracovat koncept Nařízení města Chropyně ve smyslu připomínek Rady města Chropyně a předložit jej ke schválení na zasedání rady města dne 06.11.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku
2019
USNESENÍ ČÍSLO 0409/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za 3.
čtvrtletí roku 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně za 3. čtvrtletí 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0410/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Prostorové požadavky pro třídu s kapacitou 20 dětí v MŠ Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0411/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci ředitelky Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., k prostorovým požadavkům stanovených normou pro třídu s kapacitou 20 dětí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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19. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3.
čtvrtletí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0412/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0413/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za 3. čtvrtletí
2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Bezúplatný pronájem budovy Městského kulturního střediska
USNESENÍ ČÍSLO 0414/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
bezúplatný krátkodobý pronájem velkého sálu včetně přísálí v budově Městského kulturního střediska na pořádání kulturní akce – společné setkání farností Chropyně, Kyselovice, Žalkovice a Břest dne 14.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Návrh na obsazení 3 nájemních bytů po rekonstrukci
USNESENÍ ČÍSLO 0415/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. přidělení bytu č. 050 v ulici Drahy čp. 220 o velikosti 2+1 panu
, oba bytem
, a to nejpozději od 01.12.2019,
2. přidělení bytu č. 030, Drahy 220 o velikosti 1+kk paní
a to od 01.12.2019, a to nejpozději od 01.12.2019,
3. přidělení bytu č. 040, Drahy 220 o velikosti 1+kk panu
, a to nejpozději od 01.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Výzva k náhradě způsobené škody
USNESENÍ ČÍSLO 0416/30RM/2019:

, bytem
, bytem

a paní
,
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Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru vyzvat v termínu do 25.10.2019 pana
, nar. 02.04.1994, bytem
, člena JSDH Chropyně, který dne 04.06.2019 způsobil škodu na zásahovém vozidle SCANIA RZ 5Z8
0698, a to ve výši 4.999,65 Kč, což je rozdíl mezi výší způsobené škody (71.347,56 Kč) a poskytnutým pojistným
plněním (66.348 Kč), do 30.11.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Změna příloh Vnitřní směrnice č. 1/2019 - Organizační řád Městského úřadu Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0417/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
změnu příloh Vnitřní směrnice č. 1/2019 - Organizační řád Městského úřadu Chropyně, a to Přílohy č. 2 - Systemizace pracovních míst zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Chropyně, Přílohy č. 3 - Schéma organizační struktury Městského úřadu Chropyně a Přílohy č. 4 - Rozdělení kompetencí a úkolů mezi jednotlivé organizační jednotky Městského úřadu Chropyně, vše s účinností od 24.10.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb
USNESENÍ ČÍSLO 0418/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb uzavřené dne
14.03.2018 podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku
č. 1 uzavřeného dne 29.06.2019 mezi městem Chropyně a firmou ON-Poradenství, s. r. o., se sídlem Dolní Libina
190 Libina, IČ: 06847056, jejímž předmětem je výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl.
37 a násl. GDPR, a to ke dni 31.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Odměna řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0419/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyplacení odměny řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Mgr. Milanu Bajgarovi, MBA, ve výši
uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Odměna ředitelce Správy majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0420/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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vyplacení odměny ředitelce Správy majetku města Chropyně, p.o., Mgr. Janě Kuté ve výši uvedené v příloze, která
je v zalepené obálce součástí zápisu.

29. Odměna ředitelce Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0421/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyplacení odměny ředitelce Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p.o., Ivetě Mašíkové ve výši uvedené v
příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

30. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0422/30RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. vyrozumění Oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/47/2019/11620, zapsané pod čj. MCH 6492/2019, o prošetření podnětu týkajícího se umístění lávky přes vodní tok Malá Bečva na
pozemku parc. č. 1802 v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6416/2019, zapsané pod
čj. 6432/2019, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci "Stavební úpravy prodejny a skladu svítidel" Chropyně, Ječmínkova čp. 827 na pozemku parc. č. 1107/2 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6450/2019, zapsané pod
čj. 6462/2019, o zahájení řízení o odstranění stavby "Objekt
, ul. Díly v Chropyni" na pozemku parc. č.
1197 v katastrálním území Chropyně,
4. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6475/2019, zapsané pod
čj. 6488/2019, o přerušení řízení o odstranění stavby "Rekonstrukce objektu
- vestavba bytu do stávajícího nebytového objektu - změny stavby před dokončením" na pozemku parc. č. 100/6 v katastrálním
území Chropyně.
5. rozhodnutí oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 57249/2018, zapsané pod čj. MCH 6536/2019, o vydání integrovaného povolení pro
zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)" společnosti DESTRA Co., spol. s r. o.,
6. rozhodnutí oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 57250/2018, zapsané pod čj. MCH 6547/2019, o vydání integrovaného povolení pro
zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (CHČOV)" společnosti provozovatele RWC, s. r. o.,
7. usnesení Oddělení stavebního řádu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského
kraje čj. KUZL 67726/2019, zapsané pod čj. MCH 6551/2019, o přerušení odvolacího řízení sp. zn. KUSP
37107/2018 ÚP-IS, a to do doby vydání pravomocného rozsudku ve vztahu k určení vlastnické hranice mezi
pozemky stavební parcela 193 a 192/1 v katastrálním území Plešovec,
8. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6554/2019, zapsané pod čj. 6586/2019, se stavebním záměrem "Rekonstrukce rodinného domu
, Chropyně" na pozemku par. č. 896, 897/1 a 897/2 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 30.10.2019

