RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 46. jednání dne 13.05.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0648/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0111/10ZM/2020, 0114/10ZM/2020, 0573/40RM/2020, 0574/40RM/2020,
0575/40RM/2020, 0577/40RM/2020, 0581/42RM/2020, 0582/42RM/2020, 0601/43RM/2020, 0602/43RM/2020,
0617/44RM/2020, 0618/44RM/2020 (výrok ukládá), 0626/45RM/2020, 0627/45RM/2020, 0628/45RM/2020,
0630/45RM/2020, 0631/45RM/2020, 0632/45RM/2020, 0633/45RM/2020, 0635/45RM/2020, 0624/45RM/2020,
0644/45RM/2020, 0645/45RM/2020, 0646/45RM/2020.
Rad a mě s ta C hr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0032/02ZM/2020 na 23.09.2020, 0589/42RM/2020 na 31.05.2020,
0590/42RM/2020 na 31.05.2020, 0595/20/2020 na 02.09.2020, 0618/44RM/2020 na 27.05.2020,
0622/44RM/2020 na 27.05.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o vyřazení usnesení číslo 0243/18RM/2019 a 0553/39RM/2020 z evidence úkolů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. "Přírodní park Chropyně" - přezkum zadávacího řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0649/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města Chropyně podat v termínu do 22.06.2020 prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter-Šťastný
správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj.: ÚOHS-11851/2020/321/Vju
ze dne 21.04.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Nová radnice Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně - smluvní sankce
USNESENÍ ČÍSLO 0650/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí, aby v termínu do 27.05.2020 zajistil vymáhání smluvní pokuty
na firmě STRAET ARCHITECTS, s. r. o., Na Poříčí 11 Praha 1, IČ: 27864618, a to v plném rozsahu ve výši 80.000 Kč
bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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4. Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa - příkazní smlouva na administraci
výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0651/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
příkazní smlouvu s firmou KM admin, s. r. o., Bilany 26 Kroměříž, IČ: 05107521, na výběrové řízení veřejné zakázky
„Regenerace panelového sídliště v Chropyni – XIII. etapa“ za cenu 40.000 Kč + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vybudování varovného informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování
digitálního povodňového plánu
USNESENÍ ČÍSLO 0652/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. v rámci investiční akce "Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování digitálního povodňového plánu - zpracování dPP" návrh Smlouvy o dílo a Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu poskytovatele dotace OPŽP a podpůrně dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně části Podmínky kvalifikace,
2. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o., U Sadu 13/62 Praha,
IČ:45789002, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., divize 02, Nábřežní 4 Praha, IČ: 47116901, Ing. Jana
Nečesánková, Jižní 588 Smržice, IČ: 05309565, a VOP Dolní Bousov, spol. s r. o., Tovární 785 Dolní Bousov, IČ:
62959531.
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

6. "Konverze areálu Stavmont GAJA Chropyně, pro SMM Chropyně SO 01 Administrativní budova SMM, veřejná knihovna" - návrh příkazní smlouvy
USNESENÍ ČÍSLO 0653/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Konverze areálu Stavmont GAJA
Chropyně, pro SMM Chropyně SO 01 Administrativní budova SMM, veřejná knihovna“, s Ing. Liborem Malůškem, se
sídlem Podlesí II 5610 Zlín, IČ: 87157608 za cenu 40.000 Kč vč. DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

7. Smlouva č. 2/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 0654/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření Smlouvy č. 2/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
firmou Radek Patermann, se sídlem Tovačovská 369, Chropyně, IČ: 74760068, v souladu s § 17 odst. 4 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech za částku 600 Kč ročně + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 091 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0655/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení rekonstruovaného bytu č. 091 v ulici Drahy čp. 220 o velikosti 1+kk panu

narozenému

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

9. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 090 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0656/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení rekonstruovaného bytu č. 090 v ulici Drahy čp. 220 o velikosti 1+kk panu
nému

naroze-

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

10. Návrh na zajištění odborného poradenství v oblasti odpadového hospodářství města a administraci výběrového řízení na sběr, svoz a uložení odpadů
USNESENÍ ČÍSLO 0657/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
nabídku firmy ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o., IČ:04455967, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3 Brno - Černá
pole, na poradenství v odpadovém hospodářství a administraci výběrového řízení na sběr, svoz a uložení směsného komunálního a tříděného odpadu za cenu 78.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o udělení souhlasu města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0658/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
1. s výsadbou živého plotu v požadovaném rozsahu a s obnovou okapového chodníku u rodinného domu čp.
na pozemku parcelní číslo 39/6 v k. ú. Chropyně,
2. s obnovou okapového chodníku u rodinného domu čp.
na pozemku parcelní číslo 30/1, a to do doby, kdy
bude předmětný pozemek prodán případnému zájemci za účelem individuální výstavby.
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Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s uložením stavební přípravy vodovodní přípojky pro čp.
a s uložením přívodu spalovacího vzduchu pro krb do
zrekonstruovaného okapového chodníku na pozemku parcelní číslo 30/1 v k. ú. Chropyně z důvodu možné zástavby pozemku stavbou v budoucnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Znovuotevření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0659/46RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o opětovném otevření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., uzavřené na základě usnesení Rady města
Chropyně č. 0579/41RM/2020 ze dne 12.03.2020 od 16.03.2020 z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické
situace ve výskytu onemocnění COVID-19, a to od pondělí 25.05.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s krácením úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu uzavření organizace dle skutečně uzavřených dnů provozu
mateřské školy obdobně jako u krácení v době uzavření mateřské školy během letních prázdnin.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0660/46RM/2020:
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 2734/2020, zapsané pod
čj. 2739/2020, o zahájení společného řízení na stavbu „Rekonstrukce požární zbrojnice, Plešovec" na pozemku
stavební parcela 346, parc. č. 233/1, 248, 249 a 255 v katastrálním území Plešovec,
2. oznámení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 29007/2020, zapsané pod čj. MCH 2717/2020, o zahájení řízení k udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydry říční a tchoře stepního, a to konkrétně k
odběru a analýze mrtvých jedinců za účelem výzkumu,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2782/2020, zapsané pod
čj. 2868/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici J. Fučíka na
parkovišti u objektu čp. 672.
4. informaci ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o mimořádné události na střeše školy pracoviště J. Fučíka v důsledku silného větru a v této souvislosti zjištěném špatném technickém stavu střechy,
5. výzvu Odboru životního prostředí Oddělení ochrany vod a prostředí - vodoprávního úřadu Městského úřadu
Kroměříž čj. MeUKM/027910/2020, zapsanou pod čj. MCH 2856/2020, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ke stavbě "Vrtaná studna" na pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Chropyně,
6. výzvu Odboru životního prostředí Oddělení ochrany vod a prostředí - vodoprávního úřadu Městského úřadu
Kroměříž čj. MeUKM/027926/2020, zapsanou pod čj. MCH 2857/2020, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ke stavbě "Vrtaná studna" na pozemku parc. č. 252/1 v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 17229/2020, zapsané pod čj. MCH 2841/2020, o závěru zjišťovacího řízení záměru
"Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně" umístěné mj. také v katastrálním území Chropyně.
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 20.05.2020

