RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 44. jednání dne 15.04.2020
1. Smlouva o výpůjčce číslo SML2020/0116
USNESENÍ ČÍSLO 0615/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o výpůjčce číslo SML2020/0116 mezi městem Chropyně a organizací Služby občanům Chropyně,
p. o., se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, IČ: 08786691. Město Chropyně předává bezplatně z důvodu zabezpečení
Pečovatelské služby Chropyně od 01.04.2020 do doby schválení převodu uvedeného majetku Zastupitelstvem
města Chropyně, do výpůčky tři auta Pečovatelské služby Chropyně: Renault Kangoo, reg. značka 5Z5 7225, rok
výroby 2015, VIN: VF1KW34B254511168, invent. číslo: 102675 , Renault Kangoo, reg. značka 6Z2 7901, rok výroby
2018, VIN: VF1KW34B259797379, invent. číslo: 103485, Renault Kangoo, reg. značka 3Z8 6706, rok výroby 2009,
VIN: VF1KC1DBF41041205, invent. číslo: 102250. Náklady spojené s užíváním těchto vozidel hradí příspěvková
organizace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0616/44RM/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 5512 - Požární
ochrana (dobrovolná část).
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Revitalizace dětského hřiště "Mašinka" na Moravské ulici
USNESENÍ ČÍSLO 0617/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s výběrem nabídky na nové herní prvky pro hřiště "Mašinka" u zdravotního střediska od firmy Monotrend, s. r. o.,
IČ: 29320313, se sídlem Jamné 34 Tišnov, která se skládá ze sestavy Loď a lanový kolotoč za celkovou cenu
280.805 Kč včetně montáže a DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. "Sociální bydlení - Drahy,Chropyně" - žádost o dotaci
USNESENÍ ČÍSLO 0618/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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odstoupení od žádosti o dotaci s názvem „Chropyně – objekt sociálního bydlení“, kterou vyřizuje Státní fond rozvoje bydlení v rámci programu Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
místostarostovi města informovat zastupitelstvo města na jeho nejbližším zasedání v rámci zprávy o činnosti
rady města o odstoupení města Chropyně od žádosti o dotaci na sociální bydlení.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vyjádření Státního fondu rozvoje bydlení k žádosti o dotaci na regeneraci veřejných prostranství - XIII. etapa
USNESENÍ ČÍSLO 0619/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
vyjádření Státního fondu rozvoje bydlení ze dne 07.04.2020 k žádosti města Chropyně o poskytnutí prostředků
formou dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích podle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., v platném
znění, na akci „Regenerace panelového sídliště v Chropyni – XIII. etapa“,
Rad a mě s t a Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí pokračovat v přípravě investiční akce „Regenerace panelového
sídliště v Chropyni – XIII. etapa“, a to přípravou podkladů k provedení výběrového řízení na dodavatele předmětné
veřejné zakázky s tím, že tato bude realizována i v případě neposkytnutí dotace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s dotčením majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0620/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s projektovou dokumentací stavby "Restaurace Buřvalka Chropyně", jejímž investorem budou PMS Reality a. s.,
se sídlem Pivovarská 261 Hanušovice. Výslovně se souhlasí s přesahem části stavby a požárně nebezpečného prostoru na pozemky p. č. 1193/7 a 1193/54 v k. ú. Chropyně, s umístěním přeložek inženýrských sítí na uvedené pozemky a s dočasným umístěním zařízení staveniště to vše za předpokladu, že investor stavby řádně uhradí příslušné místní poplatky, že uhradí hodnoty zřizovaných věcných břemen a že řádné provedení přeložky zařízení
veřejného osvětlení doloží revizní zprávou, atesty spojek, měřením stavu odporů kabelů, dokumentací skutečného provedení a geodetickým zaměřením nového průběhu zařízení, to vše na vlastní náklady.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Nabídka na zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci z výzvy 109 OPZ
USNESENÍ ČÍSLO 0621/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s ch v al uj e
uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou Project Assistance, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19
Brno-Veveří, IČ: 08089612, jejímž předmětem je zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci pro projekt v
rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 109 – Efektivní veřejná správa za cenu 80.000 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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vedoucí Finančního odboru zajistit prostřednictvím rozpočtového opatření částku 80.000 Kč na pokrytí smluvní
částky za poskytnuté služby.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Dotace na pořízení hasičského dopravního vozidla
USNESENÍ ČÍSLO 0622/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chropyně zpracovat v termínu do 29.04.2020 žádost o dotaci na
pořízení nového dopravního vozidla pro jednotku SDH Chropyně.
2. vedoucí Finančního odboru připravit v termínu do 13.05.2020 návrh záměru prodeje hasičského zásahového
vozidla LIAZ.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0623/44RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2311/2020, zapsané pod čj. 2315/2020, s užíváním stavby „Revitalizace bytového domu ulice Dr. E. Axmana č. p. 574, 575 v
Chropyni" na pozemcích parcelní číslo 1029 a 1031 v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení společnosti E. ON Distribuce, a. s., ze dne 30.03.2020, zapsané pod čj. MCH 2268/2020, o omezeném
režimu plánovaných odstávek elektrické energie od 30.03.2020 do 17.04.2020,
3. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2341/2020, zapsaná pod čj.
2347/2020, k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Chropyně, Masarykova kabel NN,
1030053870" na pozemku parc. č. 102/1 a 102/2 v katastrálním území Chropyně, vydané dne 13.03.2020 pod čj. MCH 1773/2020,
4. veřejnou vyhlášku Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství České republiky čj.
17110/2020-MZE-16212, o opatření obecné povahy, kterým se stanovují odchylná opatření od ustanovení §
29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona, upravující hospodaření v lesích postižených kůrovcovou kalamitou, s vyjímkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem,
5. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2435/2020, zapsané pod čj.
2436/2020, k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí - dodatečném povolení stavby "Rekonstrukce
obytné části rodinného domu
- změna stavby před dokončením" na pozemku stavební parcela číslo 193
a parc. č. 245 v katastrálním území Plešovec, vydané dne 16.032020 pod čj. MCH 1681/2020,
6. rozhodnutí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 11562/2020, zapsané pod čj. MCH 2360/2020, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem společností Fatra, a. s., které
se nachází na pozemcích stavební parcela číslo 2256 a 2257 v oploceném areálu společnosti Fatra, a. s., v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 83913/2019, zapsané pod čj. MCH 2424/2020, kterým se Radomíru Zlámalovi, IČ:
67011888, se sídlem Skaštice 16 Kroměříž, nepovoluje cílená plošná aplikace rodenticidu Stutox II.
8. návrh termínu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 06.05.2020 od 17:00 v Městském kulturním středisku Chropyně na velkém sále z důvodu zajištění bezpečných rozestupů mezi jednotlivými účastníky zasedání,
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9. informaci o financování platů v Zařízení školního stravování Chropyně, p. o., v závislosti na poklesu strávníků
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Ing. Jiří Rosecký
Datum vyhotovení výpisu: 22.04.2020

