RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 31. jednání dne 06.11.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0423/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0207/15RM/2019, 0380/28RM/2019, 0397/30RM/2019, 0398/30RM/2019,
0400/30RM/2019, 0401/30RM/2019, 0403/30RM/2019, 0405/30RM/2019, 0406/30RM/2019, 0407/30RM/2019,
0414/30RM/2019, 0416/30RM/2019, 0419/30RM/2019, 0420/30RM/2019 a 0421/30RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0243/18RM/2019 na 20.11.2019, 0408/30RM/2019 na 20.11.2019 a
0418/30RM/2019 na 20.11.2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0424/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2019 v rámci schválených ukazatelů na položce 3314 - Činnosti knihovnické, 4351 - Pečovatelská služba, 6171 - Činnost místní správy a
2. úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2019 v rámci schválených ukazatelů, a to přesun prostředků u § 3639
mezi položkami 5137 Drobný hmotný dl. majetek a 6121 Budovy, haly a stavby a dále přesun prostředků mezi
§ 3722 položkou 5169 ORG 374 Nákup ostatních služeb a § 3725 položkou 5169 ORG 376 Nákup ostatních služeb.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0425/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 13.11.2019 zapracovat do návrhu rozpočtu vznesené připomínky a tento
opětovně předložit k projednání radě města.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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4. Smlouvy o pachtu - část parc. č. 1274/2 lokalita Hrad a část parc. č. 108 lokalita Mlýn
USNESENÍ ČÍSLO 0426/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
1.
, bytem
, na část parc. č. 1274/2 o výměře 40 m2 v lokalitě Hrad, za cenu 2
2
Kč/m /rok.
2.
, bytem
, na část parc. č. 108 o výměře 250 m 2 v lokalitě Mlýn,
2
za cenu 2 Kč/m /rok.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Sadové úpravy v ulici Masarykova a Hrázky - návrhy řešení
USNESENÍ ČÍSLO 0427/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy zeleně na ulici Masarykova dle varianty č. 1 návrhu zahradní architekty Ing. Zuzany Palánové Zajícové.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. "NPT 110 KV, Hulín - Chropyně" - žádost o výjádření ke stavbě
USNESENÍ ČÍSLO 0428/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "NPT 110 KV Hulín - Chropyně", jejímž investorem bude E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, s podmínkou, že investor bude ze stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví města Chropyně platit řádný nájem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Směna pozemků mezi městem Chropyní a Arcibiskupstvím olomouckým - návrh
USNESENÍ ČÍSLO 0429/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
varianty možných směn pozemků mezi městem Chropyně a Arcibiskupstvím olomouckým, jejichž cílem je získání
pozemků v lokalitě Františkov, vhodných k výstavbě rodinných domů.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
projednat návrh směny pozemků v minimální variantě s Arcibiskupstvím olomouckým.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Hala a zázemí pro házenou Chropyně
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USNESENÍ ČÍSLO 0430/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o postupu přípravy projektové dokumentace pro společné povolení stavby "Hala a zázemí pro házenou
Chropyně".
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 20.11.2019 zajistit vypracování odborného posudku variant připojení haly na vytápění plynem a vytápění pomocí teplovodu (centrální zdroj tepla) s ohledem na
pořizovací náklady a samotný předpokládaný provoz.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Změny v organizaci dopravy - cenová nabídka
USNESENÍ ČÍSLO 0431/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k možnostem řešení některých kolizních míst v dopravě v Chropyni a Plešovci.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v termínu do 31.01.2020 zpracování odborných návrhů
k řešení kolizních míst dopravy v ulicích Hrad a Nádražní v Chropyni a v Plešovci dle předloženého návrhu a následně zajistit potřebná povolení a realizaci navržených opatření.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh Smlouvy o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů
USNESENÍ ČÍSLO 0432/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů mezi městem Chropyně a firmou I3
Consultants, s. r. o., IČ: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34 Praha 6-Řepy, jejímž předmětem je zajištění veškerých činností pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 až 39 Nařízení GDPR, a to za cenu 3.000
Kč/měsíc bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
USNESENÍ ČÍSLO 0433/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za školní rok 2018/2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Na vědomí
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USNESENÍ ČÍSLO 0434/31RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/087366/2019, zapsané pod čj. MCH 6522/2019, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci
povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odlehčených odpadních vod z areálu ČOV Chropyně do
vod povrchových - do vodního toku Mlýnský náhon na toku Malá Bečva,
2. usnesení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 70541/2019, zapsané pod čj. MCH 6662/2019, o zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm.
g) správního řádu ve věci žádosti Mendelovy univerzity v Brně o vydání výjimky u zvláště chráněných živočichů, a to pro rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) za účelem předání osiřelých mláďat
do záchranné stanice,
3. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 49949/2019, zapsané pod čj. MCH 6686/2019, o povolení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů, a to pro rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) pro
účely výzkumu a vzdělávání,
4. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6743/2019, zapsaný pod čj. 6755/2019, s umístěním stavby "Chropyně, Tovačovská, obnova NN" na pozemku parc. č.
374/28, 606/1, 606/2, 611/7, 611/8, 611/9, 615/3, 615/4, 621/1, 621/2, 622/1, 622/3 a 624 v katastrálním
území Chropyně,
5. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6789/2019, zapsaný pod čj. 6811/2019, s umístěním stavby "Chropyně, J. Fučíka - kabel. smyčka NN, FERDUS 1030055025"
na pozemku parc. č. 1093/45 v katastrálním území Chropyně,
6. usnesení Ministerstva pro místní rozvoj čj. MMR-54304/2016/-83/3393/2019, zapsané pod čj. MCH
6854/2019, o zastavení územního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice" na území Zlínského kraje,
7. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/091106/2019, zapsané pod čj. MCH 6850/2019, o povolení k nakládání s podzemními vodami a schválení stavebního záměru na stavbu "Vrtaná studna" na pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Chropyně,
8. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/091696/2019, zapsané pod čj. MCH 6851/2019, o povolení k nakládání s podzemními vodami a schválení stavebního záměru na stavbu "Vrtaná studna" na pozemku parc. č. 252/1 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 13.11.2019

