RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 40. jednání dne 04.03.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0557/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0093/09ZM/2019, 0498/35RM/2019,
0536/38RM/2020, 0551/39RM/2020, 0554/39RM/2020.

0531/38RM/2020,

0532/38RM/2020,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0540/38RM/2020 na 18.03.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně a příspěvkové organizaci Správa majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0558/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
1. Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 3 o předání majetku k hospodaření mezi
městem Chropyně, IČ: 00287245, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, a organizací Služby občanům Chropyně, p. o., IČ: 08786691, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, v celkové hodnotě 1.380.162,36 Kč.
2. Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 8 o předání majetku k hospodaření mezi
městem Chropyně, IČ: 00287245, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, a organizací Správa majetku města
Chropyně, p. o., IČ: 47933763, se sídlem Komenského 348 Chropyně, v celkové hodnotě 6.751.481,78 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0559/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů, a to u ukazatele 3113 - Základní
škola, 4351 - Pečovatelská služba.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě bývalého státního statku - nabídky
USNESENÍ ČÍSLO 0560/40RM/2020:
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Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
1. Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parc. č. 1243/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
62 m2 a pozemku parc. č. 2262/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 v katastrálním území Chropyně
za cenu 715 Kč/m2 společnosti Agroječmínek, s. r. o., IČ: 47900491, se sídlem Pastvisko 840 Chropyně. 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.
2. Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parc. č. 1248/7 o výměře 319 m2 za cenu 600 Kč/m2
Arcibiskupství olomouckému, IČ: 00445151, se sídlem Wurmova 562/9 Olomouc. 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.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zařadit částku za dlužné nájemné definovanou usnesením 0536/38RM/2020 část 4 do
kupní smlouvy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouva o nájmu nemovitosti - část parc. č. 305/9 v ulici Komenského
USNESENÍ ČÍSLO 0561/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Chropyně a
, oba bytem
,
na část parc. č. 305/9 o výměře 80 m2 v ulici Komenského, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem využití prostranství jako
dvorku.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Příspěvek od Nadace ČEZ - úprava vozidla pečovatelské služby
USNESENÍ ČÍSLO 0562/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. SME EPP 280_19 mezi městem Chropyně a Nadací ČEZ, IČ:
26721511, se sídlem Duhová 1531/3 Praha 4, na příspěvek ve výši 50.000 Kč na úpravu vozidla pro handicapované
osoby.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zařadit potřebnou částku do návrhu Rozpočtového opatření č. 1 města Chropyně v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Smlouva o zpracování osobních údajů - TopGis, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0563/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Chropyně a společností TopGis, s. r. o., IČ: 29182263,
se sídlem Svatopetrská 35/7 Brno-Komárov, která je nezbytná k zajištění plnohodnotného užívání dat katastru
nemovitostí v aplikaci GisOnline.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene - EKO Agrostav a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0564/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou EKO Agrostav, a. s., IČ: 47672200,
se sídlem Tovačovská 300 Přerov, týkající se uložení zemního kabelového vedení vysokého napětí do pozemků
parc. č. 1926, 1905, 500/2 a 519/1 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. "Rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody v Chropyni – II. etapa" - uzavření příkazní
smlouvy
USNESENÍ ČÍSLO 0565/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977/16 Kroměříž, pro akci "Rekonstrukce chodníků na náměstí Svobody v Chropyni – II. etapa". Cena za provedené práce je 20.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. "Oprava chodníku v ulici Nádražní, Chropyně" - uzavření příkazní smlouvy
USNESENÍ ČÍSLO 0566/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977/16 Kroměříž, pro akci "Oprava chodníku ul. Nádražní, Chropyně“. Cena za provedené práce je 18.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Doplnění požárních uzávěrů v přístavbě ZŠ Komenského, Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0567/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru navýšit Rozpočtovým opatřením č. 1 města Chropyně v roce 2020 částku na par. 3113,
pol. 6121 na 700 tis. Kč.
Hlasování:
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Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Opravy uzavíracích armatur vodovodního řadu
USNESENÍ ČÍSLO 0568/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o plánované opravě uzavíracích armatur vodovodního řadu v ulici Ječmínkova v Chropyni, kterou připravují Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Souhlas se stavebním záměrem "Revitalizace bytového domu ul. Tyršova 654 v Chropyni"
USNESENÍ ČÍSLO 0569/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s projektovou dokumentací stavebního záměru "Revitalizace bytového domu ul. Tyršova 654 v Chropyni", jehož
investorem bude Společenství vlastníků pro dům Tyršova 654 v Chropyni, IČ: 28356314, se sídlem Tyršova 654
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o vyjádření k opravě železničního přejezdu P 7207 na trati Brno-Přerov
USNESENÍ ČÍSLO 0570/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s úplnou uzavírkou silnice č. III/4349 v ulici Tovačovská v místě železničního přejezdu P 7207 a navrhovanou objízdnou trasou, které souvisejí s opravou železničního přejezdu P 7207 na trati Brno - Přerov ve dnech 19.03.2020
až 02.04.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0571/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru připravit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020 pro zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

strana 5

17. Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení užívání
USNESENÍ ČÍSLO 0572/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání dotčených nemovitostí
v souvislosti s dočasnou stavbou náhradní přenosové trasy mezi městem Chropyně a E.ON Distribuce, IČ:
28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0573/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
2. Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 20.450,31 Kč takto: 30 % tj. 6.135,09 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 70 % tj. 14.315,22 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s t a Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., za rok 2019 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0574/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
2. Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 38.326,66 Kč takto: 60 % tj. 22.996 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 40 % tj. 15.330,66 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p.
o., za rok 2019 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0575/40RM/2020:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2019,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 192.240,65 Kč takto: 80 % tj. 153.792,52 Kč jako příděl do rezervního fondu organizace a 20 % tj. 38.448,13 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py n ě d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
za rok 2019 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Žádost o úpravu rozpočtu na rok 2020 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0576/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 1 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za
rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0577/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2019,
2. Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2019,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši -105 127,17 Kč – zúčtovat čerpáním rezervního fondu.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok
2019 vzít na vědomí.
Rad a mě s ta Chr o py ně k o n st a tuj e
porušení rozpočtové kázně u organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
Správě majetku města Chropyně, p. o., odvod neoprávněně použitých prostředků ve výši 378.000 Kč s termínem
poukázání finančních prostředků na účet města Chropyně do 31.03.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0578/40RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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1. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1176/2020, zapsané pod
čj. 1302/2020, o umístění stavby "Chropyně, Křižní - příp. NN,
1030054533" na pozemku parc. č. 799 v
katastrálním území Chropyně,
2. seznámení Oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/47/2020/725, zapsané
pod čj. MCH 499/2020, s podklady rozhodnutí v řízení ve věci zákazu činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., a to zamezením průtoku vody
z vodního toku Malá Bečva do soustavy odvodňovacích kanálů na záříčských loukách přes stavidlo na pozemku
parc. č. 1950 v katastrálním území Chropyně,
3. vyrozumění Povodí Moravy, s. p., čj. PM-5710/2020/5210/Jel, zapsané pod čj. MCH 1065/2020, o návrzích
možných protipovodňových opatření ke snížení povodňového rizika - podklad pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (obce dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu),
4. seznámení Oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/47/2020/1856, zapsané
pod čj. MCH 1315/2020, o seznámení s podklady rozhodnutí v řízení ve věci zákazu činnosti, která by mohla
způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., a to zamezením průtoku vody z vodního toku Malá Bečva do soustavy odvodňovacích kanálů na záříčských loukách přes
stavidlo na pozemku parc. č. 1950 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení společnosti SITEL, spol. s r. o., ze dne 20.02.2020, o zahájení prací na odstranění havarijního stavu
(poruchy) telekomunikační sítě v ulici Tyršova u čp. 529 v katastrálním území Chropyně,
6. oznámení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR čj. 00375/BK/20SR/0058/BK/2020-2, zapsané pod čj. MCH
1400/2020, o zahájení správního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí o povolení odchylného postupu v
odlovu kormorána velkého na vodní ploše NPP Chropyňský rybník (Zámecký rybník),
7. oznámení oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 14287/2020, zapsané pod čj. MCH 1454/2020, o zahájení správního řízení
k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem,
které je umístěno na stavební parcele číslo 2256 a 2257 v oploceném areálu společnosti Fatra, a. s., v katastrálním území Chropyně,
8. usnesení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 14987/2020, zapsané pod čj. MCH 1502/2020, 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 Skaštice, Bílany,
Plešovec a Bařice,
9. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1589/2020, zapsaná pod čj.
1594/2020, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby "Revitalizace bytového domu ulice
v Chropyni" na pozemku parc. č. 1029 a 1031 v katastrálním území Chropyně,
10. vyhlášení Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 17414/2020, zapsané pod čj. MCH
1634/2020, výběrového řízení na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny na uzavření smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami na obor zdravotní péče Zubní lékařství - ambulantní
péče pro území Chropyně,
11. 1. návrh programu Zastupitelstva města Chropyně 25.03.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 11.03.2020

