RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 33. jednání dne 20.11.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0437/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0408/30RM/2019, 0418/30RM/2019, 0424/31RM/2019, 0425/31RM/2019,
0426/31RM/2019, 0428/31RM/2019, 0429/31RM/2019, 0430/31RM/2019, 0435/32RM/2019 a 0436/32RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0243/18RM/2019 na 30.04.2020 a 0250/19RM/2019 na 31.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 266/2 v katastrálním území Chropyně v
lokalitě u zámku
USNESENÍ ČÍSLO 0438/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zveřejnit záměr prodeje parcely číslo 266/2 o výměře cca 378,82 m 2 v katastrálním
území Chropyně za cenu 200 Kč/m2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 8800071037_1/VB
USNESENÍ ČÍSLO 0439/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800071037_1/VB mezi městem Chropyně a společností GasNet,
s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96 Klíše Ústí nad Labem, a investorem panem
, nar.
, bytem
, a paní
, nar.
, bytem
. Předmětem této smlouvy je uložení plynovodní přípojky na pozemku města Chropyně
parcela číslo 175/15 v katastrálním území Chropyně. Ve služebném pozemku bude uloženo plynárenské zařízení
"STL plynovodní přípojka pro rodinný dům v Chropyni,
, číslo stavby: 8800071037" za úplatu 350 Kč
bez DPH. K ceně bude připočtena platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Zveřejnění části pozemku parcela číslo 556/44 v lokalitě Oujezdy - nabídka
USNESENÍ ČÍSLO 0440/33RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcela číslo 556/44 o výměře cca 119 m 2 v katastrálním území Chropyně za cenu 600 Kč/m2 manželům
, oba bytem
. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Chropyně.
K podání návrhu na vklad dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Po marném uplynutí lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouvy o pachtu - část parc. č. 1231/2 lokalita Drahy a část parc. č. 305/1 lokalita Komenského
USNESENÍ ČÍSLO 0441/33RM/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. 1231/2 o výměře 150 m2 v lokalitě Drahy, za cenu
2
2 Kč/m /rok,
2.
, bytem
, na část parc. č. 305/1 o výměře 80 m 2 v lokalitě ulice
2
Komenského za cenu 5 Kč/m /rok.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0442/33RM/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 v rámci paragrafu 2143 - Cestovní
ruch, 3636 - Územní rozvoj, 4351 - Pečovatelská služba, 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030053870/001, žádost o vyjádření k existenci sítí a žádost o udělení souhlasu s činností
v ochranném pásmu
USNESENÍ ČÍSLO 0443/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030053870/001 mezi městem Chropyně a
firmou E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 102/1, 102/2 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění
stavby s názvem „Chropyně, Masarykova - kabel NN,
". Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění na uvedeném
pozemku za účelem jejího provozování. Výše jednorázové úplaty činí 4.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba daně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí odeslat v termínu do 04.12.2019 žadateli vyjádření města Chropyně k existenci inženýrských sítí v majetku města Chropyně v území dotčeném záměrem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030054533/001, žádost o vyjádření k existenci sítí a žádost o udělení souhlasu s činností
v ochranném pásmu
USNESENÍ ČÍSLO 0444/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030054533/001 mezi městem Chropyně a
firmou E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, na zatíženou nemovitost pozemek parc. č. 811 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem
„Chropyně, Křížní - příp. NN,
". Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - nadzemní vedení NN, střešník na uvedeném pozemku za účelem jejího provozování. Výše jednorázové úplaty činí 2.300 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba daně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí odeslat v termínu do 04.12.2019 žadateli vyjádření města Chropyně k existenci inženýrských sítí v majetku města Chropyně v území dotčeném záměrem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0445/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Dodatek 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
USNESENÍ ČÍSLO 0446/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Dodatek 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 číslo
D/0243/2019/SOC ve výši 130.840 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Nařízení města Chropyně č. 3/2019

strana 4

USNESENÍ ČÍSLO 0447/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně v yd áv á
Nařízení města Chropyně č. 3/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí a ředitelce Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 31.12.2019 osazení příslušného dopravního značení, souvisejícího s vydáním Nařízení města Chropyně č.
3/2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. "Rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody v Chropyni – II. etapa" - smlouva na výběrové
řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0448/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. příkazní smlouvu s firmou Stilt PROJECTS, s. r. o., IČ: 28622294, se sídlem Dluhonská 1350/43 Přerov, na výběrové řízení zakázky malého rozsahu “Rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody v Chropyni – II. etapa“,
za cenu 25.000 Kč + DPH,
2. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou dle § 6 a § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
3. zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo - obchodní podmínky,
4. návrh na oslovení firem 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 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Hala a zázemí pro házenou Chropyně" - studie srovnání možností připojení stavby na inženýrské sítě
USNESENÍ ČÍSLO 0449/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o přípravě připojení nafukovací haly se zázemím pro národní házenou na inženýrské sítě z logistického a výrobního areálu vyjma plynovodní přípojky, která bude řešena připojením na plynárenské zařízení při vstupu na koupaliště.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. "Oprava komunikace, vybudování odstavného stání - Mrlínek, Chropyně" - Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
USNESENÍ ČÍSLO 0450/33RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003436 mezi městem Chropyně a firmou E.ON
distribuce, a. s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, s předpokládanou výší nákladů na provedení přeložky v částce 205.379 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh na obsazení nájemního bytu po rekonstrukci
USNESENÍ ČÍSLO 0451/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 040 v domě čp. 220 v ulici Drahy o velikosti 1+kk panu
.

, trvalým pobytem

Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Bezúplatný pronájem budovy Městského kulturního střediska
USNESENÍ ČÍSLO 0452/33RM/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 Mikulášský večírek Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Chropyně, s kulturním programem dne 05.12.2019 v době od 15:00 do 20:00.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Žádost o snížení rozpočtu roku 2019 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0453/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zařadit do návrhu rozpočtového opatření snížení rozpočtu Základní školy Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., na rok 2019 o částku 2.600.000 Kč určenou na investiční akci "Modernizace učebny fyziky a
dílen pro ZŠ Komenského“, jejíž realizace proběhne v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Zpráva z kontrol na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v roce 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0454/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o provedených kontrolách v roce 2019 na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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19. Kalkulace úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a kalkulace nájmů pro rok 2020
na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0455/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
cenu úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a stanovenou cenu pronájmu v Základní škole Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., pro rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0456/33RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6873/2019, zapsané pod
čj. 6892/2019, o zahájení společného řízení na stavbu "Stavební úpravy, přístavba hasičské zbrojnice Chropyně, ul. Palackého 347" na pozemku parc. č. 893/1 a 893/2 v katastrálním území Chropyně,
2. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6893/2019, zapsané pod čj.
6917/2019, o schválení záměru dělení pozemků parc. č. 1059, 1060/2 a 1061 v katastrálním území Chropyně z
důvodu nově vzniklého pozemku parc. č. 1060/3 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6914/2019, zapsané pod
čj. 6918/2019, o zahájení řízení o "Odstranění radnice Chropyně, náměstí Svobody 29" na pozemku parc. č. 6/3,
8/1 a 8/2 v katastrálním území Chropyně,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6928/2019, zapsané pod
čj. 6980/2019, o povolení kácení 1 ks stromu thuja sp., s obvodem kmene 91 cm ve výšce 130 cm, nacházejícího
se na pozemku parc. č. 40/1 v katastrálním území Chropyně,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6953/2019, zapsané pod
čj. 7001/2019, o dodatečném povolení stavby "Stavební úpravy prodejny a skladu svítidel" na pozemku parc.
č. 1107/2 a 931/1 v katastrálním území Chropyně,
6. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7029/2019, zapsané pod
čj. 7037/2019, o zahájení řízení o odstranění stavby "Zahradní domek" na pozemku parc. č. 266/5 v katastrálním území Chropyně,
7. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7030/2019, zapsané pod
čj. 7036/2019, o přerušení řízení o odstranění stavby "Zahradní domek" na pozemku parc. č. 266/5 v katastrálním území Chropyně,
8. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7083/2019, zapsané pod
čj. 7087/2019, o přerušení řízení o odstranění stavby "Objekt č. p. 727, ul. Díly v Chropyni" na pozemku parc.
č. 1197 v katastrálním území Chropyně,
9. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7072/2019, zapsané pod
čj. 7088/2019, o prodloužení doby zkušebního provozu stavby "Přístřešek pro uskladnění zemědělských
strojů a manipulační plocha pro skladování inertních materiálů - kompostárna pro město Chropyně" na pozemku parc. č. 295/2 v katastrálním území Chropyně,
10. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7053/2019, zapsané pod
čj. 7102/2019, o povolení kácení 1 ks stromu borovice lesní, s obvodem kmene 82 cm ve výšce 130 cm, nacházejícího se na pozemku parc. č. 621/1 v katastrálním území Chropyně.
11. 1. návrh programu programu Zastupitelstva města Chropyně 11.12.2019.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 27.11.2019

