ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ
Zápis z 9. jednání dne 11.12.2019
Přítomni:

Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav
Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan
Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý

Omluveni:

Ivan Juřena, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil

Neomluveni:

-

Předsedající:

Ing. Radovan Macháček

Zapisovatelka:

Ing. Dana Jedličková, Bc. Kateřina Míšová

Ověřovatelé:

Mgr. Milan Bajgar, MBA, Ing. Zuzana Konvičná

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Člen Rady města Chropyně Ing. Radovan Macháček, pověřený řízením dnešního zasedání Zastupitelstva města Chropyně, zahájil zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 17:00 přivítáním všech přítomných. Upozornil na pořizování
audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu, a určil zapisovatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. Dále oznámil, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly k zápisu předloženy žádné připomínky, v souladu s jednacím řádem však vyzval přítomné členy zastupitelstva k podání
námitek proti zápisu z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění.
Ing. Sigmundová tlumočila žádost zastupitele pana Pospíšila, aby body programu, které sám navrhl na program jednání zařadit a které byly zveřejněny na pozvánce na dnešní jednání, byly z programu jednání staženy, neboť se z dnešního jednání omluvil a nezúčastní se ho. Jedná se o body číslo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Z logických důvodů pak také Ing.
Sigmundová požádala, aby návrh rozpočtu města na příští rok byl zařazen k projednání až za všechny ostatní projednávané body, neboť tak bude možné, aby rozpočet reagoval na všechny schválené záležitosti.
Nikdo z přítomných nepodal žádný další návrh na změnu nebo doplnění programu jednání, níže uvedeným usnesením
byl schválen program jednání v této podobě:

1.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

2.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok 2020

3.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok 2020

4.

"Sociální bydlení - Drahy, Chropyně" - podání žádosti o dotaci

5.

Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
1.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku ze psů

3.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4.

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
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6.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 7 v roce 2019

7.

Majetkoprávní záležitosti
1.

Prodej pozemku parcela číslo 81/3 ostatní plocha a st. 427 zastavěná plocha v katastrálním území Plešovec

2.

Prodej pozemku parcela číslo 556/44 v katastrálním území Chropyně v lokalitě Oujezdy

3.

Dodatky č. 1 a 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

4.

Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně

8.

Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně

9.

Nový systém třídění odpadů v Chropyni včetně části Plešovec

10. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020
11. Všeobecná rozprava

USNESENÍ
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
program jednání č. 9 dne 11.12.2019.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0112-ZM2019
Mgr. Stanislav Kalinec

Na jednání zastupitelstva v prosinci roku 2018 bylo dohodnuto, že zastupitelé budou do svých úložišť dostávat zápisy
z jednání rady města k jejich plné informovanosti o činnosti tohoto orgánu. Na základě této dohody jsou zápisy takto
předkládány zastupitelům od ledna 2019.
Veřejnost je informována prostřednictvím výpisů z usnesení zveřejněných na webových stránkách města a také pravidelným článkem uveřejňovaným ve Zpravodaji.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0090/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 19. září do 11. prosince 2019.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
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Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

2. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok
2020
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0103-ZM2019
Mgr. Milan Bajgar, MBA

Finanční výbor se sešel od zářijového zasedání zastupitelstva jedenkrát. Dne 4. prosince 2019 projednal materiály týkající se finanční povahy, které jsou předkládány na tomto zasedání zastupitelstva.
Zápisy z jednání Finančního výboru města Chropyně jsou zveřejňovány na webových stránkách města.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0091/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za období od 19. září do 11. prosince 2019, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

3. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok
2020
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0093-ZM2019
JUDr. Natalie Navrátilová

Kontrolní výbor se v mezidobí sešel dvakrát. Na svých jednáních mimo jiné provedl kontrolu dokončených investičních
akcí (oprava dvora DPS, další části zateplení spojovacího krčku v ZŠ), dokončil kontrolu aktuálního stavu tenisových
kurtů zrekonstruovaných v rámci akce "Oranžové hřiště" a připravil plán své práce pro nový kalendářní rok.
Zápisy z jednání výboru jsou trvale k dispozici občanům na webových stránkách města.
Rozprava:
V krátké diskusi se Mgr. Vlasatý zajímal o výsledek kontroly tenisových kurtů zrekonstruovaných v rámci akce "Oranžové hřiště", které jsou stále ve špatném stavu. JUDr. Navrátilová uvedla, že problém spočívá v tom, že rekonstrukce
proběhla pouze výměnou svrchní části kurtů. Nová vrstva byla položena na neadekvátní podloží. Kontrolní výbor diskutoval i možnosti další reklamace, ale vzhledem k tomu, že není vedena evidence prováděné údržby kurtů tak, jak se
k tomu kompetentní osoby písemně zavázaly, je jasné, že každá další reklamace i případný soudní spor nebudou pro
město úspěšné. Nepříjemné je, že udržitelnost této dotační akce je 10 let. Po jejím uplynutí bude možné se pokusit
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požádat o novou dotaci, tentokrát na výměnu kompletní, včetně podloží. Kurty jsou stále nehratelné, ale bohužel výměnu pouze svrchní vrstvy doporučil znalec.
Do rozpravy se dále nikdo nehlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0092/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za období od 19. září do 11. prosince 2019, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hr o p yně s c hv a luj e
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

4. "Sociální bydlení - Drahy, Chropyně" - podání žádosti o dotaci
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0119-ZM2019
Martin Jedlička

Z důvodu stále naléhavější potřeby zajištění ubytování pro sociálně slabší občany byla v roce 2016 pořízena studie na
vybudování nového objektu sociálního bydlení. Pro tento účel byl zvolen pozemek ve vlastnictví města Chropyně, parc.
č. 1239/3 na ulici Drahy. Studie vyhodnotila dvě varianty řešení. První varianta řešení stavby obsahovala sestavu 6
modulárních buněk. Druhá varianta pak byla klasická zděná. Po uvážení výhod a nevýhod obou navržených řešení bylo
rozhodnuto pokračovat ve variantě klasické zděné stavby.
Zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro územní a stavební řízení a pro zadání veřejného výběrového řízení provedl Ing. Václav Kosinka, IČ: 67768288, za cenu 100.500 Kč bez DPH. Náklady stavby
byly rozpočtovány na 5.414.972 Kč včetně DPH. Předpokládaná dotace je cca 3.800.000 Kč.
V současné době je vyhlášena výzva, která je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních
bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které
mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Definovány jsou v NV č. 112/2019 Sb. § 2 písm. c) a d).
Od letošního června se komunikuje s firmou INNOVA Int., s. r. o., a připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci
(úprava dokumentace, změna stavebního povolení, úprava textovou části žádosti, pojistitelnost objektu atd.)
Vzhledem ke schvalování rozpočtu pro příští rok a k možnosti podat žádost o dotaci a pokračovat tak v přípravě této
investice, je třeba rozhodnout o dalším postupu. V případě zájmu pokračovat v přípravě této akce je nezbytné schválit
tento záměr zastupitelstvem včetně prohlášení o dofinancování akce z vlastních zdrojů. V případě nepokračování přípravy záměru je třeba dohodnou se s firmou INNOVA Int., s. r. o., na zániku smlouvy.
Potřebnost vybudování nové kapacity bytů pro sociálně slabší občany byla konzultována na dotčeném oddělení SMM
Chropyně, kde byl tento záměr, s ohledem na seznam žadatelů o přidělení bytů, přivítán kladně. Aktuální seznam uchazečů o nájemní byt má celkem 34 zájemců. Zejména jsou to uchazeči s nevyhovujícími bytovými podmínkami, s finančními problémy. Mají zdravotní a sociální potíže. Aktualizace se provádí vždy v lednu, na počátku roku. Navyšuje se počet
žádostí od žen, samoživitelek. Vedle seznamu žadatelů existují osoby, které podmínky pro přidělení sociálních bytů
splňují, bydlí však v obecních nájemních bytech, případně nebydlí nikde.
Podle předkladatelů je řešení problematiky bydlení sociálně nejslabších občanů důležitou a neoddělitelnou součástí
činnosti obce. Cílová skupina občanů k ubytování v sociálních bytech existuje, dokumentace záměru je pořízena, lze
žádat o dotaci, jejíž získání je velmi pravděpodobné.
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Rozprava:
Mgr. Vlasatého zajímalo, kolik bude tato akce stát městský rozpočet a kolik je mezi obyvateli obecních bytů neplatičů.
Ing. Sigmundová se ve své odpovědi věnovala pouze druhé části otázky, neboť informace o ceně objektu zazněly již
v průběhu úvodního slova. Mezi stávajícími nájemníky obecních bytů i mezi žadateli je řada lidí s nízkými příjmy, s úhradou nákladů bydlení jim naštěstí pomáhají sociální dávky (příplatek na bydlení a doplatek na bydlení), které lze dokonce navázat přímo na účet například SMM Chropyně a mít tak jistotu, že tato dávka bude použita tak, jak použita
správně má být. Neplatiče eviduje město většinou pouze z minulosti, a to převážně z řad občanů, kteří na tyto dávky
nedosáhli nebo je neměli vyřízené. Uvedla, že všechny byty v majetku města jsou vedeny jako byty sociální, tedy například i byty v domě s pečovatelskou službou. Není nutné se obávat přílivu nějakých nepřizpůsobivých občanů do našeho města. Byt může být přidělen pouze tomu, kdo zde má trvalý pobyt. Ředitelka SMM Mgr. Kutá doplnila informace
o aktuálním stavu neplatičů. U žadatelů o byt se situace nezkoumá předem, ale k jejímu přezkumu dochází až před
vlastním rozhodnutím o přidělení bytu. Mezi stávajícími nájemníky jsou většinou drobní dlužníci, kteří jsou v prodlení
jedním nebo dvěma nájmy, ale pomocí splátkových kalendářů se jim většinou daří dluh vyrovnat. K umoření dluhů se
dají využít i přeplatky na energiích, což se také děje. Kontrolu těchto pohledávek provedl kontrolní výbor, tato oblast
je díky tomu aktuálně zmapovaná. S každým novým drobným neplatičem se ihned pracuje, žádní noví velcí dlužníci se
neobjevují.
Pan Graclík chtěl vědět, zda je možné mezi zájemci provést výběr pouze těch, kdo dávku pobírají, aby město mělo
jistotu, že budou řádně platit. Ing. Sigmundová uvedla, že i ten kdo nyní dávku nepobírá, ji může dostat nově. Připomněla, že přidělování bytů má svá jasně daná pravidla, o přidělení rozhoduje rada města, ale na přidělení bytu nevzniká
právní nárok.
Pan Lučan chtěl vědět, kolik bytů bude nově postaveno. Ing. Sigmundová připomněla, že projekt počítá se 6 malometrážními byty.
Ing. J. Kalince zarazilo, že projekt pracuje i s jedním bytem pro správce, chtěl tedy vědět, zda město počítá s náborem
nového pracovníka. Ing. Sigmundová uvedla, že je to uvedeno pouze pro potřebu splnění podmínek dotace, ale s náborem správce město rozhodně nepočítá.
Do rozpravy se dále nikdo nehlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0093/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
záměr "Sociální bydlení - Drahy, Chropyně" a zavazuje se k jeho dofinancování z vlastních zdrojů.
Hlasování
Přítomno 14, pro 12, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel Kučeravec, Veronika
Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Mgr. Stanislav Kalinec, JUDr. Natalie Navrátilová
Zdržel se: Nehlasoval: -

5. Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0100-ZM2019
Martin Ivan

Od 1. ledna 2020 vejde v účinnost novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, díky které dojde ke změnám
u všech místních poplatků. Např. se zavádí pojem „fyzická osoba přihlášena v obci“ – pod tento termín spadají jak osoby
s trvalým pobytem, tak na jiné druhy pobytu, např. pobyty cizinců. Původně uváděný termín „obecní úřad“ se mění na
„správce poplatku“. Došlo k doplnění výčtu údajů, které jsou plně zpřístupněny správci poplatků v informačních registrech. Byl upřesněn rozsah věcí, které může obec v obecně závazné vyhlášce upravit (např. osvobození, úlevy, vyloučení podat ohlášení, delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení…)
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Podbod č. 1: Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází „pouze“ ke změnám ve společných ustanoveních.
Současně je třeba schválit výši poplatku pro nový kalendářní rok. Výpočet navrhované sazby vychází z těchto údajů:
Sazba dle čl. 4 odst. 1 písm. a) - jde o paušál, může činit maximálně 250 Kč. Vzhledem k tomu, že ostatní náklady se
zvyšují, je doporučováno stanovit maximální sazbu (náklady na likvidaci tříděného odpadu, bioodpadu, sběrný dvůr …)
Sazba dle čl. 4 odst. 1 písm. b) - výpočet této části stanoví zákon o místních poplatcích. Je to částka stanovená na
základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
poplatníka a kalendářní rok a může činit až 750 Kč za osobu, nesmí však překročit skutečné náklady.
Konečná sazba je kombinací obou sazeb. Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2018 oproti období roku
2017 klesly. Tento pokles byl způsoben uzavřením nové smlouvy na likvidaci komunálního odpadu a celkovou revizí
odpadových nádob.
Je proto navrženo stanovit sazbu pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019, tj. 600 Kč na poplatníka. Stanovení
konečné výše poplatku však závisí na rozhodnutí zastupitelstva.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0094/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 2:

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku ze psů

I tato vyhláška je předkládána především z důvodu změny legislativy. Do návrhu vyhlášky již byl zapracován pozměňovací návrh, který vzešel na nedávném pracovním jednání zastupitelstva. Od poplatku budou nově osvobozeni majitelé psů, kteří mají vykonanou zkoušku dle platných služebních řádů pro působnost v ČR. Doposud museli být tito současně i členy kynologického svazu. Nyní se bude tedy osvobození vztahovat například i na majitele psů - myslivce.
Rozprava:
Pan Hořínek využil diskuse k tomu, aby poukázal na soustavné znečišťování veřejného prostranství a chodníků psími
exkrementy. Požadoval zvýšenou míru trestání neukázněných majitelů psů, zapojení kamerového systému do odhalování hříšníků i omezení chovu velkých plemen v bytových domech. Ing. Sigmundová náměty chápe, ale domnívá se,
že město nemá možnost regulovat plemeno nebo velikost chovaného psa. Množství psů v bytových domech se město
snaží regulovat výrazně vyšším poplatkem oproti rodinným domkům. Každý majitel psa může na radnici dostat zcela
zdarma sáčky na psí exkrementy, ale naučit každého chovatele psa slušnosti a takové samozřejmosti, jakou by mělo
být uklízení po svém vlastním psovi, není jednoduché.
Ing. J. Kalinec si ještě krátce vyjasnil detaily nově navrhovaného osvobození psů, nikdo další se už do rozpravy nehlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0095/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 5/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování
Celkem 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel Kučeravec,
Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová
Proti: Zdržel se: Martin Ivan, Mgr. Michal Vlasatý
Nehlasoval: -

Podbod č. 3:

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

I tato vyhláška je předkládána z důvodu změny legislativy. Mění se pouze některé pojmy, výše poplatků zůstává beze
změny.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0096/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 4:

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

I tato vyhláška je předkládána především z důvodu změny legislativy. Mění se pouze některé pojmy, výše poplatků se
nemění.
Všechny předložené návrhy vyhlášek byly konzultovány s oddělením kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR, které
provádí metodický dozor nad vydáváním právních předpisů obce.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0097/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného.
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Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

6. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 7 v roce 2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0110-ZM2019
Ing. Věra Sigmundová

Na základě skutečných údajů v hospodaření města Chropyně je zpracováno 7. rozpočtové opatření města Chropyně
v roce 2019. Cílem předkládaných korekcí rozpočtu je snaha o co nejpřesnější obraz reálného čerpání rozpočtu za letošní rok.
Příjmy i výdaje se očekávají vyšší o 4.009.200 Kč. Převod do rozpočtové rezervy je ve výši 30.507.200 Kč. Celková výše
rozpočtové rezervy v roce 2019 je ve výši 36.075.300 Kč a bude součástí převodu prostředků do roku 2020, bude tedy
vyšší, než s jakou počítá návrh rozpočtu města pro příští rok.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0098/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 7 v roce 2019.
Hlasování
Celkem 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová
Proti: Zdržel se: Mgr. Michal Vlasatý
Nehlasoval: -

7. Majetkoprávní záležitosti
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0090-ZM2019
Martin Jedlička

Podbod č. 1:

Prodej pozemku parcela číslo 81/3 ostatní plocha a st. 427 zastavěná plocha v katastrálním území Plešovec

Rada města Chropyně projednala žádost manželů
a
z Plešovce o odkoupení pozemku parcela číslo 81/3 ostatní plocha o výměře 38 m2 a stavebního pozemku číslo 427 zastavěná plocha o výměře 36 m2 v
katastrálním území Plešovec za cenu 600 Kč/m2. Pozemky se nachází za jejich domem a na stavebním pozemku 427
stojí rozestavěná stavba garáže. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Daň z nabytí nemovitých věcí
bude hrazena podle zákona. Záměr prodeje byl zveřejněn v době od 2. září do 18. září 2019. Rada města Chropyně
doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemků schválit.
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Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0099/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcela číslo 81/3 ostatní plocha o výměře 38 m² a stavebního pozemku číslo 427 zastavěná plocha o výměře 36 m² v katastrálním území Plešovec za cenu 600 Kč/m² manželům
, nar.
,
a
, nar.
, oba bytem
. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 2:

Prodej pozemku parcela číslo 556/44 v katastrálním území Chropyně v lokalitě Oujezdy

Rada města Chropyně projednala žádost manželů
a
z Chropyně o odkoupení pozemku
parcela číslo 556/44 orná půda o výměře 116 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 600 Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě Oujezdy před domem čp. 697, jehož je paní
spoluvlastníkem. Svoji žádost odůvodňují plánovanými stavebními úpravami sjezdu do garáže, přístupu do rodinného domu a parkováním před domem. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. Záměr prodeje
byl zveřejněn v době od 25. října do 11. listopadu 2019. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0100/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcela číslo 556/44 orná půda o výměře 116 m² v katastrálním území Chropyně za cenu 600 Kč/m²
manželům
, nar.
a
, nar.
, bytem
. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle
zákona.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -
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Podbod č. 3:

Dodatky č. 1 a 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019

Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 14. října 2019 svým usnesením č. 0665/Z22/19 zvýšit finanční podporu
městu Chropyně, jako pověřenému poskytovateli sociální služby, o částku 130.840 Kč. Dále Zastupitelstvo Zlínského
kraje rozhodlo dne 18. listopadu 2019 svým usnesením č. 0701/Z23/19 zvýšit finanční podporu městu Chropyně, jako
pověřenému poskytovateli sociální služby, ještě o částku 57.697 Kč. Celková podpora Pečovatelské služby města
Chropyně pro rok 2019, určená na financování základních činností terénní sociální služby, tak bude činit 1.530.537 Kč.
Rada města Chropyně doporučuje zastupitelstvu města dodatky schválit.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0101/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
1. uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, ve výši 130.840 Kč.
2. uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, ve výši 57.697 Kč.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 4:

Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně

Rada města Chropyně projednala návrh na převod majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně v celkové hodnotě 8.968.292,25 Kč. Tento majetek tvoří budova Městského kulturního střediska a vybavení, včetně všech součástí, které jsou nezbytné pro fungování budovy. Majetek je uveden na přiloženém místním
seznamu (28 listů) a bude přílohou k Protokolu města Chropyně č. 1 o předání majetku dle Zřizovací listiny ze dne
21.10.2019. Převod bude uskutečněn 1.1.2020. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně převod majetku schválit.
Rozprava:
V rámci krátké diskuse upřesnila Ing. Sigmundová průběh převodu majetku. Nejprve bude tento konkrétní majetek
vrácen Správou majetku města Chropyně zpět městu Chropyně a následně bude převeden do užívání nové příspěvkové
organizaci Služby občanům Chropyně.
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0102/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
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1. Protokol č. 2 Správy majetku města Chropyně, p. o., o vrácení majetku svěřeného do užívání Správě majetku
města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 47933763, městu Chropyně v celkové hodnotě
8.968.292,25 Kč, a
2. Protokol města Chropyně č. 1 o předání majetku mezi městem Chropyně a příspěvkovou organizací Služby občanům Chropyně, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, v celkové hodnotě 8.968.292,25 Kč.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

8. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0098-ZM2019
Ing. Jiří Rosecký

Zastupitelstvo obce může v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytnout
svým členům mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximání výše odměny za výkon jím zastávaných funkcí. Jestliže tedy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění stanoví pro člena zastupitelstva obce naší velikosti (který nezastává žádné jiné
funkce) maximum ve výši 1.808 Kč, může být maximálně možná poskytnutá odměna v kalendářním roce ve výši 3.616
Kč.
Tajemník MěÚ Ing. Rosecký navrhl odměny takto:
Ing. Věra Sigmundová (starostka) - ve výši jedné poloviny měsíční odměny, která jí náleží za výkon uvolněné funkce, a
to za plnění úkolů spojených s účastí v pracovní skupině pro optimalizaci příspěvkových organizací zřízených městem,
za plnění úkolů spojených se zřízením příspěvkové organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za zastupování města
v orgánech dobrovolného svazku obcí RESO (předsedkyně představenstva) a plnění úkolů spojených s likvidací dobrovolného svazku obcí RESO,
pan Robert Lučan (člen zastupitelstva města a kontrolního výboru zastupitelstva města) - částku 6.000 Kč za účast
v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně a za plnění úkolů spojených s účastí v pracovní skupině pro
přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni,
pan Martin Jedlička (člen rady města) - částku 2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
JUDr. Natalie Navrátilová (členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města) - částku
2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
Bc. Ivo Novotný (člen zastupitelstva města) - částku 2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
Ing. Radovan Macháček (člen rady města) - částku 1.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
pan Michal Pospíšil (člen zastupitelstva města) - částku 1.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý se pozastavil nad tím, že mezi navrženými příjemci odměn není také místostarosta města. Mgr. Kalinec
uvedl, že nechtěl, aby byl mezi těmi, kterým je odměna navrhována. Ing. Rosecký jeho slova potvrdil. V původním návrhu odměn byl zahrnut i pan místostarosta, například proto, že pracoval v pracovní skupině pro optimalizaci příspěvkových organizací, v pracovní skupině k odpadům a účastnil se hodnotících komisí. I jeho odměna byla navržena va výši
jedné poloviny měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce. Na jednání rady města ale Mgr. Kalinec
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osobně požádal, aby byl z návrhu vyškrtnut. Mgr. Vlasatý proto navrhl, aby návrh na přidělení odměn buď obsahoval
oba uvolněné zastupitele nebo aby neobsahoval ani jednoho uvolněného zastupitele. Upřesnil poté, aby byl návrh doplněn o přidělení odměny i Mgr. Kalincovi. Předsedající nechal o tomto pozměňovacím návrh hlasovat.
USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje
doplnění předloženého návrhu mimořádných odměn o odměnu Mgr. Stanislavu Kalincovi (místostarostovi) ve výši
jedné poloviny měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce, a to za plnění úkolů spojených s vedením pracovní skupiny pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni, za plnění úkolů spojených s vedením pracovní skupiny pro optimalizaci příspěvkových organizací zřízených městem, za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně.
Hlasování
Přítomno 14, pro 10, proti 0, zdrželo se 4, nehlasoval 0
Pro: Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, JUDr. Natalie
Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Radovan Macháček
Nehlasoval: -

Ing. J. Kalince zajímalo, jak byla stanovena výše odměn neuvolněným zastupitelům. Ing. Rosecký uvedl, že částka vychází z počtu účastí konkrétního zastupitele na zasedáních hodnotících komisí pro výběrová řízení.
Pan Ivan poté ještě navrhl, aby se o odměnách pro jednotlivé zastupitele hlasovalo jednotlivě. Předsedající nechal hlasovat i o tomto návrhu.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje
rozdělení hlasování o vyplacení mimořádných odměn po jednotlivých zastupitelích.
Hlasování
Přítomno 14, pro 5, proti 0, zdrželo se 9, nehlasoval 0
Pro: Martin Ivan, Ing. Jakub Kalinec, Ing. Pavel Kučeravec, Robert Lučan, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Jedlička, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Veronika Langrová, Ing. Radovan
Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová
Nehlasoval: -

Návrh nebyl přijat

USNESENÍ ČÍSLO 0103/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně takto:
- Ing. Věra Sigmundová (starostka) ve výši jedné poloviny měsíční odměny, která jí náleží za výkon uvolněné
funkce, a to za plnění úkolů spojených s účastí v pracovní skupině pro optimalizaci příspěvkových organizací zřízených městem, za plnění úkolů spojených se zřízením příspěvkové organizace Služby občanům Chropyně, p. o.,
za zastupování města v orgánech dobrovolného svazku obcí RESO (předsedkyně představenstva) a plnění úkolů
spojených s jeho likvidací,
- Mgr. Stanislav Kalinec (místostarosta) ve výši jedné poloviny měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné funkce, a to za plnění úkolů spojených s vedením pracovní skupiny pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni, za plnění úkolů spojených s vedením pracovní skupiny pro optimalizaci příspěvkových organizací zřízených městem, za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
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- pan Robert Lučan (člen zastupitelstva města a kontrolního výboru zastupitelstva města) částku 6.000 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně a za plnění úkolů spojených s účastí v pracovní
skupině pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni,
- pan Martin Jedlička (člen rady města) částku 2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
- JUDr. Natalie Navrátilová (členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města)
částku 2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
- Bc. Ivo Novotný (člen zastupitelstva města) částku 2.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně,
- Ing. Radovan Macháček (člen rady města) částku 1.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně,
- pan Michal Pospíšil (člen zastupitelstva města) částku 1.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně.
Mimořádné odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc prosinec.
Hlasování
Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Veronika Langrová,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Martin Ivan, Ing. Pavel Kučeravec, JUDr. Natalie Navrátilová
Nehlasoval: -

9. Nový systém třídění odpadů v Chropyni včetně části Plešovec
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0120-ZM2019
Mgr. Stanislav Kalinec

Materiál je předkládán především ze dvou důvodů. Na straně jedné dochází k legislativním změnám, kvůli kterým bude
v následujících letech docházet ke zdražování poplatku za uložení odpadu na skládkách, což vede na straně EU i naší
republiky ke snahám o zvýšení objemu vytříděného odpadu. Na druhé straně se město snaží najít vhodný způsob pro
třídění odpadů a tím i snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku.
Pracovní skupina, která byla za tímto účelem založena, objela několik měst. Hledala náměty, možnosti, sbírala zkušenosti s různými způsoby třídění. Výstupem je předkládaný návrh na zavedení nového systému "door to door" v našem
městě. Systém přináší nádoby na tříděný odpad co nejblíže k občanům. V současné době jsou nádoby na tříděný odpad
umístěny na několika stanovištích po celém městě. Odpad musí občané donést na tato stanoviště. Denně je vidět, že
řada občanů raději vyhodí odpad vhodný ke třídění do kontejneru na směsný odpad.
Nový systém přinese nádoby na tříděný odpad před každý dům, ať rodinný nebo bytový. U každého objektu bydlení by
tak byla umístěna sada 4 kusů nádob (černá na smíšený odpad, modrá na papír, žlutá na plast a hnědá na bioodpad).
Zavedení tohoto systému by mělo přinést rapidní úspory, především pak výrazný pokles objemu nevytříděného odpadu.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý připomněl zavádění pytlového svozu tříděného odpadu, proti kterému byl od první chvíle. Od tohoto nefungujícího systému se upustilo. Připomněl také, že již tenkrát doporučoval místo pytlového sběru raději posílit množství popelnic a dalších nádob na tříděný odpad. Veškeré náklady za pytlový sběr se vůbec nemusely vydávat. Zajímalo
ho, kolik město stál systém MESOH. Mgr. Kalinec si čísla nepamatuje, ale určitě byla součástí písemného výstupu z pracovní skupiny, která se odpady zabývá dlouhodobě. Byl to materiál, na jehož základě došlo ke zrušení pytlového sběru.
Pokud si Mgr. Vlasatý nechce materiál dohledat sám, nabídl, že mu jej dodá znovu v písemné podobě.
Mgr. Bajgar se zajímal o možnosti prodloužení stávající smlouvy s firmou Biopas na vývoz kontejnerů a popelnic. Mgr.
Kalinec se domnívá, že s prodloužením firma rozhodně nebude souhlasit, smlouva je pro Biopas nevýhodná. Navíc
město musí respektovat platnou legislativu a dodavatele řádně vysoutěžit. Smlouva vyprší na konci roku 2020, proto
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se už teď připravují detaily nového systému a sbírají se další podklady, aby parametry nového výběrového řízení byly
co nejpřesnější.
Mgr. Bajgar chtěl dále vědět, ve kterých městech pracovní skupina čerpala zkušenosti. Mgr. Kalinec uvedl, že to byly
například Židlochovice, Plumlov, Napajedla.
Mgr. Bajgar se pokusil o slovní vizualizaci nového systému. Před každým domem bude černá popelnice na směsný
odpad, k tomu ještě barevná na papír a plast, a u těch, kdo o to požádají, ještě popelnice na bioodpad. Představil si
například příjezd do ulice Hrad nebo Tovačovská za nového stavu počtu popelnicových nádob před každým rodinným
domem. Proto se mu zprvu tento systém vůbec nelíbil. Chápe, že třídění je nutnost. Bojí se však toho, že město bude
vizuálně zapleveleno popelnicemi a kontejnery. Potěšilo ho, že se nebudou rušit všechna stávající stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Pokud tedy někdo bude mít už svou popelnici na tříděný odpad plnou, bude mít pořád kam
vytříděný odpad odložit. Ještě více ho potěšilo, že se při zavádění nového systému v sídlišti uvažuje o uzamykatelných
odpadových nádobách. Jeho stanovisko k novému systému je proto nakonec kladné.
Ing. Sigmundová v mezidobí vyhledala konkrétní materiál, ve kterém jsou údaje požadované Mgr. Vlasatým. Projednáván byl dne 18. září 2019, číslo materiálu 0073.
Pan Hořínek diskuse využil k tomu, aby připomenul další důležitý aspekt při třídění odpadu, a to jsou samotní lidé.
Poukázal na to, jak jsou lidé v této věci nezodpovědní, líní a nespolehliví. Například na krabicích, které volně pokládají
vedle kontejnerů, často dokonce i se svými adresami, místo toho, aby prázdnou krabici rozřezali a vsunuli do kontejneru. Posteskl si nad tím, zda existují možnosti, jak lidi více přinutit k zodpovědnému třídění. Ing. J. Kalinec připomněl,
že v posledním Zpravodaji bylo zrovna názorně ukázáno, jak lze právě odkládání odpadu vedle kontejnerů řešit s pomocí kamerového systému. Také se mu líbí, že nové nádoby budou uzamykatelné, a tudíž nebude možné, aby cizí lidé
zaplnili popelnice, které jim nepatří.
Pan Mlčoch chtěl vědět, k čemu slouží štítky na stávajících popelnicích. Poukázal na to, že popeláři snímají štítky na
více popelnicích, ale do vozu vyklopí například jenom jednu. Pokud je firma placena za objem svezeného odpadu, pak
to nevadí, pokud je placena za počet popelnic, pak je to patrně problém. Mgr. Kalinec uvedl, že pracovní skupina kontrolovala práci svozové firmy a tento nešvar nezaznamenala. Firma je placena podle počtu popelnic. Ing. Sigmundová
tohoto příspěvku do diskuse využila k tomu, aby připomněla, že město také platí poplatek za pronájem každé popelnice. Pokud mají lidé více popelnic, ale nezaplňují je, pak by je měli vrátit, aby za ně město zbytečně neplatilo nájem.
Pan Mlčoch takové lidi obhajoval tím, že v některých měsících je odpadu více, v některých méně. Mgr. Kalinec poté ještě
doporučil, aby lidé nevystavovali před domy popelnice, které nejsou plné.
Pan Lučan k čipování popelnic navrhl, zda není možné snímat čip na popelnici až ve chvíli, kdy je vysypávána do vozu.
Zatím mají popeláři čtečku v rukou, ne na voze. Ing. Sigmundová uvedla, že v takovém případě zase mohou popeláři
vysypávat prázdné popelnice, systém nezaznamená, zda byly popelnice plné nebo prázdné. Spíše apelovala na to, aby
každá domácnost měla jenom jednu popelnici.
Ing. Rybnikář obrátil pozornost na často přeplněné a nevyvezené kontejnery na náměstí, starý textil leží před kontejnerem snad nejčastěji. Požádal o lepší koordinaci vývozu kontejnerů. Odrazující je určitě i značné znečištění nádob,
obzvláště v místě vhozu. Poté ještě poukázal na přístup například města Napajedla, které má nádoby na tříděný odpad
ohrazeny a nehyzdí ulice. Navrhl i u nás rozmístění uvážit a opticky potlačit. Chropyně by se neměla stát městem
kontejnerů, obzvláště, když má tak velký sběrný dvůr. Mgr. Kalinec uvedl, že hnízdo na náměstí je opravdu nevzhledné
a počítá se s jeho zrušením. Naplněnost respektive přeplněnost kontejnerů by měla polevit, lidé budou třídit prvotně
do nádob u svých domů. A následně požádal ředitelku SMM, aby se na očištění kontejnerů zaměřila.
Pan Navrátil navrhl zvážit rozmístění podzemních kontejnerů po městě. Mgr. Kalinec poznamenal, že by se jednalo o
zcela jiný způsob vývozu odpadu. Zapuštěné kontejnery by vyžadovaly odlišné svozové vozidlo než volně stojící nádoby ve zbytku města. Z takových kontejnerů by se vyvážel odpad nemačkaný, tak jak je tomu doposud. Nově bude
sypán do vozu a slisován, auto by tedy na jednu jízdu mělo svézt více odpadu.
Pan Hořínek chápe námět Ing. Rybnikáře na vhodné ohrazení nebo zastínění kontejnerových nádob obzvláště v sídlišti.
Na druhé straně za ohrádkou nebude občany města snímat kamera a pravděpodobně se nebudou ve stínu chovat tolik
zodpovědně, jak by bylo třeba. Do Chropyně už se na móresy bohužel nejezdí, lidé ztratili spoustu morálních zásad.

USNESENÍ ČÍSLO 0104/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
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informace k navrhované změně systému třídění odpadů ve městě Chropyni včetně části Plešovec, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně uk lád á
požádat v součinnosti s vhodným administrátorem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení
infrastruktury ke změně systému svozu odpadů v Chropyni včetně části Plešovec.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel
Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

10. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0095-ZM2019
Ing. Věra Sigmundová

Rozpočet města patří k nejdůležitějším dokumentům každého města. Návrh rozpočtu na rok 2020 je navržen jako nevyrovnaný. Příjmy jsou předpokládány ve výši 98.272.000 Kč, výdaje ve výši 132.291.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dorovnán prostředky ušetřenými v letošním roce, a to ve výši 34.019.000 Kč. Při projednávání rozpočtového
opatření zazněla informace o tom, že převod z letošního roku bude pravděpodobně ještě vyšší, a to cca o 2 miliony Kč.
Tyto úspory vznikly tím, že akce plánované pro rok 2019 nebyly realizovány.
Součástí rozpočtu města jsou také neinvestiční a investiční příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města.
Správa majetku města by měla obdržet neinvestiční příspěvek ve výši 12 mil. Kč, investiční ve výši 4,6 mil. Kč (především na další rekonstrukci bytů v majetku města), na odpisy majetku 6,96 mil. Kč. Základní škola by měla hospodařit
s neinvestičním příspěvkem ve výši 6,5 mil. Kč, mateřská škola ve výši 1,6 mil. Kč a jídelna ve výši 1,405 mil. Kč. Nově
zřizovaná organizace Služby občanům Chropyně bude hospodařit s částkou 8,298 mil. Kč v podobě neinvestičního příspěvku, 10,4 mil. Kč v podobě investičního příspěvku (na rekonstrukci hlavního sálu Městského kulturního střediska) a
na odpisy získá 0,165 mil. Kč.
Mezi největší akce plánované pro příští rok patří například provedení opravy mostu v zahrádkářské kolonii, odhadované náklady na straně města jsou cca 2 mil. Kč, druhou polovinu akce bude platit Arcibiskupství olomoucké jako spoluvlastník mostu. Na rekonstrukci ulice Ječmínkova je vyčleněna částka 0,5 mil. Kč na další práce na projektové přípravě. Částka 1 mil. Kč je alokována na opravu chodníku na Nádražní ulici (část od garáží po odbočku do spojnice s ulicí
K.M. Máchy). Částka 3 mil. Kč by měla být použita na další část rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody (od domu
č.p. 11 směrem k bývalým lázním). Navržena je dále částka 0,5 mil. Kč na přípravu rekonstrukce ulice Mrlínek včetně
vybudování nového parkoviště mezi cyklosportem a provozovnou optika. Další 0,5 mil. Kč je alokován na přípravu rekonstrukce komunikace a garáží ve mlýně. Pokračují přípravy pro rekonstrukci povrchů vozovek na náměstí Svobody.
Základní škola se chystá na modernizaci učeben s pomocí dotace. Drobné opravy se očekávají v mateřské škole i v
budově základní školy na ulici J. Fučíka.
Rozpočet počítá s podporovou sportovních organizací i organizací volnočasových a zájmových, vždy samozřejmě s prioritou mířící na děti a mládež. Plánovány jsou i další kroky v přípravě vybudování zázemí pro národní házenou. Uvažuje
se o výstavbě místní komunikace v další části probíhající výstavby v ulici Podlesí (cca 5 mil. Kč). Rezervovány jsou prostředky na další výkupy pozemků v lokalitě Zadní Díly určené pro novou výstavbu (5 mil. Kč). Plánuje se rekonstrukce
objektu v ulici Ječmínkova č.p. 258 (cca 2 mil. Kč). S tímto objektem se počítá jako s novou budovou městské knihovny
i jako s objektem pro přemístění SMM a nového SLOChu. Rýsuje se možnost realizace této rekonstrukce pomocí dotačních prostředků. Přírodní park u hřbitova je stále utlumen, neboť jej přezkoumává ÚOHS.
V rozpočtu je uvažováno s částkou 0,5 mil. Kč na přípravu výstavby domu se sociálními byty na ulici Drahy. Stále také
běží postupná regenerace panelového sídliště, opakovaně byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci části ulice Díly.
Nebude-li ani potřetí tato žádost vyřízena kladně, je navrhováno, aby akce byla plně hrazena z rozpočtu města. Částka
3,5 mil. Kč je uvažována na nákup nových odpadových nádob, jak bylo vyjednáno v předchozím bodě dnešního jednání.
V příštím roce by se měla realizovat také celková výměna a rekonstrukce městského rozhlasu a varovného systému (5
mil. Kč), dotace již byla získána. Připravuje se doplnění kamerového systému na ulici J. Fučíka (0,4 mil. Kč), částka 0,5
mil. Kč na opravu dvorních staveb u hasičské zbrojnice v Chropyni. Podána byla žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Plešovci, zatím neúspěšně.

strana 16

Rozprava:
Mgr. Vlasatý konstatoval, že mu v navrženém rozpočtu chybí finanční prostředky určené na výstavbu bytů pro pracující
a pro rodiny s dětmi. Zopakoval, že je třeba, aby město iniciovalo vlastní bytovou výstavbu, kterou by upřednostnil
před 18 mil. Kč určenými pro nově zakládanou příspěvkovou organizaci. Ing. Sigmundová konstatovala, že pro výstavbu bytového domu patrně nejsou vhodné prostory. Dříve uvažovaná varianta výstavby za Sběrným dvorem vyvolala mezi občany paniku. Město pomalu pracuje na výkupech pozemků v lokalitě Zadní Díly. Uvažováno je také o nové
výstavbě v ulici Františkov (asi 6 rodinných domů), tento záměr ale vyžaduje součinnost s arcibiskupstvím, které by
muselo přistoupit na směnu pozemků. U příspěvku na SLOCh zopakovala, že příspěvek pro tuto organizaci je pouze
něco přes 8 mil. Kč, částka 10,4 mil. Kč je připravena na rekonstrukci MKS.
Mgr. Vlasatý konstatoval, že příprava pozemků pro rodinnou výstavbu je dlouhodobě špatně řešena. Výstavba v lokalitě Zadní Díly nebude zrealizována. Město dělá velkou chybu, že nejprve veřejně informuje o svém záměru s danou
lokalitou a pak teprve vyjednává s vlastníky pozemků. To jenom nahrává spekulantům. Je to nesystémové řešení.
Město by mělo mít plány, které opravdu i zrealizuje. Ing. Sigmundová připomněla, že město je samosprávným orgánem, který, má-li jednat v souladu se zákonem, musí vše projednávat veřejně, musí mít záměr i potřebné finance předem schváleny zastupiteli.
JUDr. Navrátilová připomněla, že při nákupu objektu 258 na Ječmínkové ulici se hovořilo jen o drobných úpravách pro
potřeby SMM. Dnes se už v rozpočtu uvažuje o částce 2 mil. Kč na přestavbu kanceláří. Ing. Sigmundová ji poopravila.
Úpravy v patře, kde budou kanceláře budou minimální. Hlavním problémem bude přízemí s novou knihovnou. Budova
musí projít rekolaudací a tudíž musí splňovat aktuálně platné předpisy z pohledu stavebního, hygienického i požárního.
Splnění těchto podmínek je tím, co navyšuje odhadované náklady na rekonstrukci objektu. Například v knihovně musí
vzniknout samostatné sociální zázemí jak pro pracovnice, tak pro veřejnost, náročné jsou požární předpisy v knihovně
obecně, ve dvorní části musí vzniknout šatny pro ženy, doposud měla SMM jenom jednu šatnu pro muže.
JUDr. Navrátilová se pozastavila nad částkou 19 mil. Kč na provoz nové organizace. Zajímala se o to, zda na opravu
MKS jsou již připraveny projekty. Ing. Sigmundová zopakovala, že na provoz SLOChu půjde částka 8,4 mil. Kč, částka
10,4 mil. Kč je odhadována jako částka potřebná na opravu hlavního sálu MKS. Je to pouze odborný odhad, teprve po
zpracování příslušné projektové dokumentace bude potřebná částka zpřesněna.
Pan Graclík se pozastavil nad nevyrovnaným rozpočtem města. Při deficitu finančních prostředků ho zaráží, že je v rozpočtu počítáno s tak velkým počtem investičních akcí. Je to nerozumné rozmělňování, když je rozpočet deficitní. Na
opravu objektu 258 jsou vyčleněny 2 mil. Kč, ale ty určitě stačit nebudou. Preferuje pořádné zrealizování jedné akce
před rozdrobením prostředků mezi řadu akcí, u kterých hrozí, že nebudou dokončeny. V roce je potřeba mít dva nebo
tři hlavní cíle a ty dotáhnout do řádného konce. Ing. Sigmundová připomněla, že každá investiční akce má svůj daný
postup. Nejprve se musí najít projektant. Aby se mu mohla zadat práce, je třeba na něj mít v rozpočtu připravené prostředky. Práce projektanta nějakou dobu trvá. Zmínila projekt budovy 258, který byl zadán bezprostředně po koupi
objektu, ale dodán byl až nyní. K realizaci akce je třeba mít vydané stavební případně i územní povolení, což také není
krátký proces. Navíc, dokud nejsou všechny potřebné podklady připraveny, nesmí se na akci začít pracovat, ale peníze
v rozpočtu musejí být připraveny. Budova MKS opravu potřebuje, každé léto se na hlavním sále vzdouvají vzlínající
vlhkostí parkety. Po zpracování projektu se může ukázat, že nezbytná oprava si vyžádá 5 mil. Kč, může to být ale klidně
i 20 mil. Kč. K dispozici je zatím jenom odhad od odborníků. A znovu zopakovala, že projekt se může nechat zpracovat,
až na akci budou připraveny prostředky v rozpočtu.
Mgr. Vlasatý zopakoval, že postup města při výkupu pozemků je nekoncepční. Město nejprve vypustí informaci o svých
záměrech a teprve potom jedná s majiteli pozemků, což logicky nahrává spekulantům. Kdyby takto postupoval on,
jako pracovník v realitách, pak by se neuživil. Nejprve si musí předjednat věc s vlastníky, připravit si s nimi nějakou
formu předkupní dohody a pak je teprve možné záměr zveřejnit. Ing. Sigmundová poznamenala, že město v minulém
volebním období mělo záměr na vykoupení pozemků u nádraží, kde byl vlastník připraven prodat velké pozemky mimo
jiné vhodné i pro výstavbu bytových domů. Tehdejší zastupitelstvo, ve kterém byl i Mgr. Vlasatý, ale koupi těchto pozemků nepodpořilo. K poznámce o postupu města ve vyjednávání s vlastníky pozemků uvedla, že město se musí chovat v souladu s platnými zákony, nemůže se chovat jako komerční soukromý subjekt. Nejvyšším orgánem města je
zastupitelstvo. Bez souhlasu a schválení zastupitelstva nemůže nikdo (ani starostka, ani rada města) vyjednávat
s vlastníky, peníze pro výkup pozemků musí opět schválit zastupitelstvo. Mgr. Vlasatý trval na tom, že tímto postupem
město nikdy nic nevybuduje.
Ing. J. Kalinec si také myslí, že při deficitním rozpočtu není rozumné rozjíždět spoustu nových investičních akcí. Nechápe například, proč chce město investovat do ulice Mrlínek, kde bydlí dvě rodiny. Středisko volnočasových aktivit
naproti tomu využívá velké množství rodin s dětmi a investice do tohoto objektu by měla mít upřednostněna. Ing.
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Sigmundová poznamenala, že město Chropyně má deficitní rozpočet už cca 10 let. Každoročně jsou převáděny nedočerpané finanční prostředky z končícího roku do roku nového. Potřebu opravy ulice Mrlínek označila naopak za příklad
koncepčního řešení. Dlouhodobě se město snaží ulehčit ulici Hrad a cyklistům na této ulici. Cyklostezka z této lokality
ale končí v křižovatce u Fatry. Cyklisté poté musí pokračovat po silnici, která je velmi frekventovaná. Nabízí se proto
jako velmi vhodné řešení, vést cyklostezku za zahradami kolem rybníku do uličky Mrlínek a odtud pak do Ječmínkovy
ulice. Postupně by tak vznikla bezpečná cyklostezka až do sídliště nebo ke zdravotnímu středisku. Navíc by součástí
této úpravy bylo i vybudování nového parkoviště mezi cyklosportem a provozovnou optika, kde je parkování v současné době chaotické, nevyhovující a při výjezdu často velmi nebezpečné.
Mgr. Bajgar navrhl ukončení rozpravy k tomuto bodu. Jeho návrh však nepodpořilo dostatečné množství dalších zastupitelů, rozprava proto pokračovala.
Ing. Rybnikář jako příklad nekoncepční práce města uvedl to, že stavební úřad v minulosti dovolil dřívějšímu majiteli
objektu č. p. 258 zrekolaudovat objekt z administrativní budovy na rodinný dům. Kdyby tak neučinil, nemusel by nyní
tento objekt procházet novou rekolaudací. I bývalé sklenářství je stále vedeno jako rodinný dům. Vybetonované plochy
dvora objektu 258 jsou stále vedeny jako zahrada. Vytkl stavebnímu úřadu, že patrně nemá zpracovánu podrobnou
analýzu situace kolem tohoto objektu.
Pan Hořínek se vrátil k ulici Mrlínek. Tuto označil jako dlouhodobou ostudu města. Jako důchodce se touto lokalitou
často prochází a může potvrdit, že cesta kolem rybníka a přes Mrlínek je cyklisty opravdu využívána. Ve svém vystoupení se ale také zajímal o to, zda je plánována oprava chodníku na Nádražní ulici vedoucí k restauraci u nádraží, kde
ujíždí celý chodník do přilehlé zahrady. Ing. Sigmundová uvedla, že tato oprava není zatím v rozpočtu zahrnuta. Protože
celý chodník ujíždí, bude nutné vybudovat opěrnou zeď a další zpevnění, z pohledu financí to nebude zrovna levná
záležitost. Město v této lokalitě ale vyčkává se svými zásahy až na dobu, kdy bude jasné, jak dopadne přemístění nádraží, aby na sebe tyto práce navazovaly.
Pan Hořínek se pozastavil také aktuálním stavem Mlýna, je opravdu ve velmi špatném stavu. Ing. Sigmundová uvedla,
že v uvedeném objektu by měl majitel v současné době provádět rekonstrukci. Pan Navrátil její slova potvrdil.
Pana Graclíka zajímalo, zda v rozpočtu je připravena položka na řešení akutních havarijních situací. Zopakoval, že je
postup města nekoncepční, že se vůbec neinvestuje do městských budov, ale jenom se řeší havarijní situace. Ing. Sigmundová uvedla, že prostředky na případné menší havárie má ve svém rozpočtu Správa majetku města. Velké havárie
(jako například spadlá střecha ve škole v minulosti) se musejí řešit rozpočtovou úpravou.
Pan Maršálek obrátil debatu k záměru rekonstrukce ulice Ječmínkova. Připomněl odstranění retardéru, které on
osobně kritizuje dlouhodobě. Několikrát byl ujištěn, že retardér se do této ulice vrátí, ale pořád se tak ještě nestalo.
K objektu č. p. 258 uvedl, že před jeho koupí nebylo vyjasněno, k čemu bude objekt vlastně sloužit. Slyšel o tom, že
tam bude SMM, knihovna, pak se hovořilo o přemístění úřadu. Domnívá se, že se jedná o uspěchané rozhodnutí, objekt
byl drahý, navíc bude něco stát ještě jeho přestavba. Před koupí se mělo řádně promyslet, kolik bude stát, na co bude
sloužit a kolik bude stát jeho oprava. Připomíná mu to běh věcí kolem radnice, kde se už profinacovaly peníze, za které
mohla být budova například už podřezána. Ing. Sigmundová uvedla, že projekt rekonstrukce celé ulice Ječmínkova je
stále ve fázi příprav. I sám pan Maršálek byl přítomen na jednání s občany na radnici, kde se s plány obyvatelé města
mohli seznámit a vyjádřit se k nim. Retardéry tam určitě budou, pravděpodobně dokonce tři.
Pan Hořínek se pozastavil nad tím, že v blízkosti hasičské zbrojnice budou retardéry. Domnívá se, že to bude při výjezdu
vozidla k zásahu působit potíže. Ing. Sigmundová uvedla, že hasiči o retardéru vědí a jeho umístění nerozporovali.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje Rozpočet města Chropyně na rok 2020 s tím, že se jedná o deficitní rozpočet,
kde rozdíl mezi příjmy 98.272.000 Kč a výdaji 132.291.000 Kč je dorovnán převodem prostředků z předchozího období
ve výši 34.019.000 Kč. Tento převod je součástí financování.
Zastupitelstvo města Chropyně pověřuje Radu města Chropyně prováděním úprav rozpočtu v rámci ukazatelů. Ukazatele tvoří:
Příjmy třída 1, 2, 3, 4, Financování třída 8
Výdaje: oddíl paragrafu 21, 22, 23, paragraf 3111, 3141, 3113, oddíl paragrafu 33, 34, 35, seskupení paragrafu 3632,
3633, 3635, paragrafy 3636, 3639 SMM, 3639 ostatní, 3699, oddíl paragrafu 37, 39, 43, 52, 55, paragraf 6112, 6115,
6171, 6399, oddíl paragrafu 63.
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Hlasování
Přítomno 14, pro 8, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Martin Jedlička, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček,
Ing. Věra Sigmundová
Proti: Mgr. Michal Vlasatý
Zdržel se: Luděk Graclík, Martin Ivan, Ing. Jakub Kalinec, Ing. Pavel Kučeravec, JUDr. Natalie Navrátilová,
Nehlasoval: -

Návrh nebyl přijat

Ing. Sigmundová uvedla, že neschválení rozpočtu znamená, že v lednu bude město hospodařit podle rozpočtového
provizoria, tedy bude hospodařit pouze s jednou dvanáctinou rozpočtu v kalendářním měsíci. Zastupitelé se mohou
sejít do Vánoc ještě jednou a pokusit se najít shodu nad rozpočtem, případně je možné vyvolat dohadovací řízení ještě
na tomto jednání zastupitelstva.
Předsedající vyhlásil krátkou přestávku v jednání. Jednání bylo přerušeno v 18:48.
Jednání pokračovalo v 18:57. Přítomno je 14 členů zastupitelstva.
Předsedající vyzval Ing. Sigmundovou, aby předložila nový návrh usnesení. Ing. Sigmundová ke stávajícímu návrhu
usnesení doplnila třetí část ve znění: Zastupitelstvo města Chropyně ukládá radě města Chropyně nepokračovat v investičních akcích "Oprava cesty na Mrlínku" a "Oprava cesty ve Mlýně".
Pan Graclík ještě požádal o doplnění usnesení o zřízení komise pro přípravu investičních akcí. Ing. Sigmundová poopravila kolegu s tím, že komise je orgánem rady města a zastupitelstvo nemůže uložit radě, že si musí zřídit komisi, může
to maximálně radě doporučit. Pan Ivan navrhl, aby byl raději zřízen investiční výbor zastupitelstva s tím, že by v něm
byly zapojeny všechny strany zastoupené ve stávajícím zastupitelstvu. Domnívá se, že tento výbor by pomohl vytvořit
koncepci města, vyladění investičních záměrů, nalezení shody v dalších krocích. Ing. Sigmundová uvedla, že rozhodnutí
o zřízení výboru je plně v kompetenci zastupitelstva.
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o předneseném upraveném návrhu usnesení.

USNESENÍ ČÍSLO 0105/09ZM/2019:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Rozpočet města Chropyně na rok 2020 s tím, že se jedná o deficitní rozpočet, kde rozdíl mezi příjmy 98.272.000 Kč
a výdaji 132.291.000 Kč je dorovnán převodem prostředků z předchozího období ve výši 34.019.000 Kč; tento převod je součástí financování,
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně po v ěřuj e
Radu města Chropyně prováděním úprav rozpočtu v rámci ukazatelů. Ukazatele tvoří:
Příjmy: třída 1, 2, 3, 4,
Financování: třída 8
Výdaje: oddíl paragrafu 21, 22, 23, paragraf 3111, 3141, 3113, oddíl paragrafu 33, 34, 35, seskupení paragrafu
3632, 3633, 3635, paragrafy 3636, 3639 SMM, 3639 ostatní, 3699, oddíl paragrafu 37, 39, 43, 52, 55, paragraf
6112, 6115, 6171, 6399, oddíl paragrafu 63; a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně uk lád á
Radě města Chropyně nepokračovat v investičních akcích "Oprava cesty na Mrlínku" a "Oprava cesty ve Mlýně".
Hlasování
Přítomno 14, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Veronika Langrová,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Martin Ivan, Ing. Pavel Kučeravec, JUDr. Natalie Navrátilová
Nehlasoval: -
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11. Všeobecná rozprava
Ing. Kučeravec uvedl, že zubní lékařka
ukončuje k 1. lednu 2020 svou činnost, čímž velké množství
místních obyvatel přijde o svého stomatologa. Zajímalo ho, jak může město pomoci v dnešní době, kdy je nedostatek
zubařů tak výrazný. Ing. Sigmundová obrátila otázku zpět a zeptala se Ing. Kučeravce, co sám navrhuje, co vidí jako
reálnou možnost, jak přilákat nového zubaře do našeho města.
Ing. Kučeravec navrhl, aby město zpracovalo motivační systém pro nového zubaře. Ing. Sigmundová připomněla, že
když nastupovala
, obrátila se na město s požadavkem na finanční příspěvek na rentgen, ale město
jí vstříc nevyšlo.
Ing. Kučeravec se domnívá, že ideální by byla finanční motivace. Navrhl za tímto účelem sestavit speciální komisi, která
by návrh připravila. Paní Langrová informovala všechny přítomné o tom, že s paní
už na toto téma mluvila.
dlouho sama hledá svého nástupce. Ve větších městech jsou motivační programy (ordinace zdarma,
služební byt zdarma, služební auto zdarma), přesto zájem v řadách mladých zubařů není. Ing. Sigmundová k tomu
doplnila, že toto téma se diskutovalo i na dnešním zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, kterého
se zúčastnila. Baťova nemocnice má velký problém s nedostatkem zubařů. Nebo například končí zubař v Hovězí, obci
se podařilo nalákat motivačním systémem nového, ale ten odmítl převzít pacienty svého předchůdce, prohlásil, že si
kartotéku zaplní sám, a to maximálně několika stovkami lidí, tedy výrazně menším počtem, než měl jeho předchůdce.
Bojí se, že město může pomoci namotivovat příchod nového zubaře, nebude mít ale žádnou možnost ovlivnit, kolik
pacientů si vezme do péče a odkud tito pacienti budou.
Ing. Kučeravec si slova paní starostky vysvětlil jako zamítavé stanovisko k jeho snaze o pomoc s hledáním nového
zubaře pro obyvatele našeho města. Ing. Sigmundová se naopak domnívá, že návrhem na pomoc v této věci se může
zabývat každý ze zastupitelů. Ing. Kučeravec trval na tom, aby motivační návrh zpracovala rada města. Připojil se
k němu i Mgr. Bajgar, také se přimluvil za to, aby návrh Ing. Kučeravce nezapadl, ale aby se jím rada města zabývala.
Měla by se pokusit vymyslet motivaci pro nového zubaře. Jestli bude program úspěšný, to už je věc druhá.
Pan Jedlička bránil slova paní starostky, která rozhodně není dobré vnímat jako odmítnutí pomoci při hledání nového
zubaře. Paní starostka pouze chtěla, aby návrhy zastupitelů byly více konkrétní. Každý zastupitel má právo předkládat
návrhy, náměty, iniciovat kroky zastupitelstva jako celku. Pan Ivan se tohoto námětu ujal a konstatoval, že s Ing. Kučeravcem do příštího zasedání zastupitelstva připraví návrh motivačního programu pro místní lékaře.
Ing. Macháček se vrátil k informacím paní Langrové, která s
o celé situaci už hovořila. Je si vědom
toho, že se nový zubař bude v okolí těžko hledat. Navrhl obrátit se na některou zahraniční agenturu a řešit věc přijetím
specialisty ze Slovenska, Moldávie, Ukrajiny apod. První kroky by měly mířit tam, kde je šance na úspěšné jednání,
teprve pak si mohou zastupitelé stanovit konkrétní podobu motivace takového lékaře.
Pan Jedlička upozornil na to, že motivace jednoho lékaře vyvolá odezvu i u ostatních místních lékařů, kteří budou pravděpodobně chtít také podporu.
Mgr. Bajgar obrátil debatu k dopravní situaci v sídlišti. V křižovatce ulic Moravská a Tyršova parkují vozidla přímo v křižovatce, v této křižovatce jsou dvě značky STOP současně. Také ho trápí, že například žáci základní školy při cestě do
MKS nemají možnost využít k přechodu místních komunikací jediný přechod pro chodce. K dopravnímu značení uvedla
Ing. Sigmundová, že toto bylo schváleno dopravní policií. K přecházení místních komunikací školnímu kolektivu doporučila využít cestu v blízkosti tělocvičny a další méně frekventované úseky. Zřízení přechodu pro chodce není jednoduché, navíc zřízení nového přechodu pro chodce musí splňovat určitou hustotu dopravy i hustotu přecházejících. Legislativa je v tomto ohledu velmi přísná. Mgr. Bajgar se ještě věnoval parkování vozidel ve zmíněné křižovatce, která brání
bezpečnému rozhledu a bezpečnému projetí křižovatkou. Pan Hořínek se k němu přidal a uvedl konkrétní příklad nebezpečné situace při průjezdu autobusu touto křižovatkou. Auta jedoucí z Tyršovy ulice musejí dát autobusu přednost,
v tom lepším případě, v horším případě dochází k emočně vypjatým situacím. Ing. Sigmundová ale uvedla, že autobusy
mají vytýčenu zcela jinou trasu. Touto křižovatkou nemají vůbec jezdit. Při cestě do sídliště i při cestě ze sídliště mají
jet přes nově opravenou komunikaci v ulici K. H. Máchy a zpátky na kovárnu.
Pan Hořínek podpořil Mgr. Bajgara v tom, aby byla prověřena možnost vyznačení nových přechodů pro chodce v sídlišti.
Vrátil se také k debatě o novém zubaři či zubařce v našem městě. Tuto neutěšenou situaci, tento celostátní závažný
problém nevyřeší místní zastupitelstvo. Tu může vyřešit pouze koncepčně příslušné ministerstvo.
Do rozpravy se už nikdo další nepřihlásil.
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Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání, popřál všem kolegům hezké svátky a poděkoval
jim za práci v letošním roce. Poté 9. jednání v 19:14 ukončil.

Ing. Věra Sigmundová, v. r.
starostka města

Mgr. Stanislav Kalinec, v. r.
místostarosta města

Mgr. Milan Bajgar, MBA, v. r.
ověřovatel

Ing. Zuzana Konvičná, v. r.
ověřovatelka

Datum vyhotovení zápisu: 19.12.2019
Zapsala: Ing. Dana Jedličková

