RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 45. jednání dne 29.04.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0624/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0539/38RM/2020, 0589/42RM/2020, 0590/42RM/2020, 0591/42RM/2020,
0592/42RM/2020, 0593/42RM/2020, 0594/42RM/2020, 0600/43RM/2020, 0603/43RM/2020, 0604/43RM/2020,
0605/43RM/2020, 0606/43RM/2020, 0607/43RM/2020, 0608/43RM/2020, 0609/43RM/2020, 0610/43RM/2020,
0611/43RM/2020, 0612/43RM/2020, 0613/43RM/2020, 0615/44RM/2020, 0616/44RM/2020, 0619/44RM/2020,
0620/44RM/2020 a 0621/44RM/2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0540/38RM/2020 na 30.06.2020 a 0622/44RM/2020 na 15.05.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Informace o dílčích přezkoumáních hospodaření ze dne 20.01.2020 a 19.03.2020
USNESENÍ ČÍSLO 0625/45RM/2020:
Rad a mě s ta C hr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o dílčích přezkoumáních hospodaření města Chropyně ze dne 20.01.2020 a 19.03.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019
USNESENÍ ČÍSLO 0626/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Závěrečný účet města Chropyně včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0627/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Účetní závěrku města Chropyně za rok 2019.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0628/45RM/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 převod částky 350.000 Kč z
ukazatele 3699 - 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek na investiční ukazatel 3699 - 6121 202001 Budovy,
haly a stavby.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0629/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0630/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit aktualizované Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání veřejného prostranství
USNESENÍ ČÍSLO 0631/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP pana
bytem
s platností do 14.08.2028. Parkovací místo bude vyhrazeno na
parkovišti v sousedství bydliště žadatele.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. "Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa" - administrace VŘ
USNESENÍ ČÍSLO 0632/45RM/2020:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
cenovou nabídku na zpracování zadávací dokumentace a administraci výběrového řízení na dodavatele k veřejné
zakázce „Regenerace panelového sídliště v Chropyni – XIII. etapa“, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, kterou předložila firma KM admin, s. r. o., IČ:
05107521, se sídlem Bílany 26 Kroměříž. Cena dle této nabídky bude 48.400 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Souhlas se stavebním záměrem "Předsazené lodžie, Chropyně č. p. 597, 598, 599"
USNESENÍ ČÍSLO 0633/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s projektovou dokumentací stavebního záměru "Předsazené lodžie, Chropyně č. p. 597, 598, 599", jehož investorem bude Společenství vlastníků pro dům Tyršova 597, 598, 599 v Chropyni.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Veřejné osvětlení Chropyně - příprava EFEKT 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0634/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí připravit v termínu do 30.09.2020 veškeré podklady nutné k
podání žádosti o dotaci v programu MPO EFEKT a tuto žádost po vyhlášení výzvy podat.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání veřejného prostranství
USNESENÍ ČÍSLO 0635/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazeného parkovacího stání pro pana
bytem
s platností pro období, po které bude hrazen místní poplatek dle příslušné
obecně závazné vyhlášky. Parkovací místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště žadatele.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0636/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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14. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0637/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2020.
2. informaci ředitelky Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zákonné úpravě snížení úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu uzavření organizace.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1.
čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0638/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0639/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o, za 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0640/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Služeb občanům Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Schválení přijetí peněžního daru na činnost Dětského folklorního souboru Ječmínek
USNESENÍ ČÍSLO 0641/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč příspěvkovou organizací Služby občanům Chropyně, od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, na činnost Dětského
folklorního souboru Ječmínek.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Návrh na obsazení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody
čp. 27
USNESENÍ ČÍSLO 0642/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně na náměstí Svobody čp. 27 paní
bytem
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0643/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce 2019
na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Delegace starostky města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0644/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně delegovat na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,
konanou dne 29.06.2020 starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Akční plán města Chropyně na rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0645/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Akční plán města Chropyně na rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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23. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 06.05.2020
USNESENÍ ČÍSLO 0646/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne
06.05.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 06.05.2020 pana radního Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 06.05.2020 od 17:00 do velkého sálu Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0647/45RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2529/2020, zapsané pod
čj. 2546/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská
před domem čp. 663,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2560/2020, zapsané pod
čj. 2565/2020, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "Restaurace Buřvalka Chropyně" na
pozemku parcelní číslo 1193/3, 1193/7 a 1193/54 v katastrálním území Chropyně,
3. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2569/2020, zapsané pod čj. 2605/2020, se stavebním záměrem "Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 192/18 v k.
ú. Chropyně" na pozemku parcelní číslo 192/18 a 175/15 v katastrálním území Chropyně,
4. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2702/2020, zapsané pod
čj. 2711/2020, o opravě zřejmých nesprávností územního rozhodnutí čj. MCH 1773/2020 týkající se stavby
"Chropyně, Masarykova - kabel NN,
1030053870".
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 06.05.2020

