RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 39. jednání dne 19.02.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0547/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0116/10ZM/2020, 0117/10ZM/2020, 0118/10ZM/2020, 0518/36RM/2020,
0529/38RM/2020, 0530/38RM/2020, 0533/38RM/2020, 0534/38RM/2020, 0535/38RM/2020, 0536/38RM/2020
(1-3), 0537/38RM/2020, 0541/38RM/2020 a 0542/38RM/2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost
1 ze dne 25.09.2019

o prodloužení termínu pro předložení dokladů dle čl. I. Dodatku č.

USNESENÍ ČÍSLO 0548/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodloužení lhůty pro předložení dokladů potřebných pro zahájení stavby
rodinného domu na parc. č. 192/18 v katastrálním území Chropyně panu
, bytem
, a to do 30.06.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Deratizace města Chropyně v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0549/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o dílo na provedení deratizace v roce 2020 mezi městem Chropyně a firmou SERVIS 3xD, s. r. o.,
IČ : 28624581, se sídlem ul. Jarmily Glazarové 370/5a Olomouc-Hejčín, za celkovou roční cenu 45.600 Kč + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Smlouva č. 1/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 0550/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č. 1/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
firmou Agroječmínek, s. r. o., IČ: 47900491, se sídlem Pastvisko 840 Chropyně, v souladu s § 17 odst. 4 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, za částku 600 Kč ročně + DPH.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Změna č. 3 Územního plánu Chropyně - přeložka krajské komunikace č. III/4349
USNESENÍ ČÍSLO 0551/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k průběhu pořizování změny č. 3 Územního plánu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Chropyňská kompostárna - návrh dalšího postupu k dokončení investice
USNESENÍ ČÍSLO 0552/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace ke stavebnímu, provoznímu a právnímu stavu chropyňské kompostárny a k možnostem jejího řešení.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se změnou stavby chropyňské kompostárny před dokončením, jejímž předmětem budou úpravy zařízení, související se vstupem kalů z čističek odpadních vod do procesu kompostování.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Informace k investičnímu záměru výstavby sportovní haly v areálu koupaliště
USNESENÍ ČÍSLO 0553/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
investiční záměr výstavby sportovní haly v prostoru mezi koupalištěm, hřištěm pro národní házenou a areálem
tenisových kurtů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. "Hala a zázemí pro házenou Chropyně" - přerušení projektové přípravy
USNESENÍ ČÍSLO 0554/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí přerušit projektovou přípravu záměru "Hala a zázemí pro házenou Chropyně" do doby ustálení zadání záměru.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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9. Návrh smlouvy o zpracování osobních údajů - Tango, spol. s r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0555/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Chropyně a firmou Tango, spol. s r. o., IČ: 60113880,
se sídlem Vídeňská 1764/158 Praha 4, jejímž předmětem je zpracování a zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování služby vedení elektronické knihy jízd, jejíž řádné poskytování vyžaduje mimo jiné i
zpracování osobních údajů zaměstnanců města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0556/39RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. usnesení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 10910/2020, zapsané pod čj. MCH 1131/2020, o možnosti nahlížení do spisu a vyjádření
se k podkladům před vydáním rozhodnutí k udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů,
a to z důvodu kalamitního přemnožení hraboše polního v půdních blocích katastrálních území Chropyně, Záříčí, Bezměrov, Postoupky, Bílany, Kroměříž, Plešovec a Kyselovice,
2. usnesení Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/011061/2020, zapsané pod čj. MCH
1114/2020, o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci povolení odchylného postupu v odlovu
kormorána velkého v honitbě Hulín,
3. oznámení - veřejnou vyhlášku oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru Občansko-správních agend
Městského úřadu Kroměříž čj. MěUKM/11937/2020, zapsané pod čj. MCH 1113/2020, o vyhovění odvolání ve
věci zrušení železničních přejezdů P 7206 k. ú. Chropyně a P 7207 k. ú. Chropyně trať Brno - Přerov,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1118/2020, zapsané pod
čj. 1172/2020, o zahájení územního řízení "Chropyně, Masarykova - kabel NN,
1030053870" na
pozemku parc. č. 102/1 a 102/2 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1216/2020, zapsané pod
čj. 1241/2020, o zahájení stavebního řízení na stavbu "Revitalizace bytového domu Nádražní 720-722, Chropyně, spočívající v zateplení obvodového pláště, zateplení stropů v 1. PP, stropu nad posledním NP, ve výměně
zbývajících oken, v rekonstrukci lodžií a vstupů a v provedení souvisejících stavebních prací" na pozemku parc.
č. 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1085/5, 1085/11, 1085/12, 1085/13, 1085/14, 1085/15, 1085/19, 1085/20,
1085/21, 1085/22 a 1085/24 v katastrálním území Chropyně,
6. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1084/2020, zapsané pod
čj. 1242/2020, o zahájení společného řízení na stavbu "Nová radnice Chropyně" na pozemku par. č. 6/2, 6/3,
6/4, 6/5, 8/1, 8/3,8/4, 9, 10, a 40/1 v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1147/2020, zapsané pod
čj. 1213/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa v ulici J. Fučíka 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: 26.02.2020

