RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 49. jednání dne 10.06.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0684/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0589/42RM/2020, 0590/42RM/2020, 0655/46RM/2020, 0656/46RM/2020,
0662/47RM/2020, 0665/47RM/2020, 0676/47RM/2020, 0663/47RM/2020, 0666/47RM/2020, 0667/47RM/2020,
0674/47RM/2020, 0668/47RM/2020, 0669/47RM/2020, 0670/47RM/2020, 0671/47RM/2020, 0672/47RM/2020,
0673/47RM/2020, 0678/47RM/2020, 0664/47RM/2020 a 0681/47RM/2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0650/46RM/2020 na 08.07.2020 a 0680/47RM/2020 na 31.07.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0685/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schváleného ukazatele 4351 - Pečovatelská služba, 5512 Požární ochrana - dobrovolná část, 2199 - Ostatní neinvest. transfery, 63 - Finanční operace, 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0686/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2020 s firmou ŠTOLFOVÁ AUDIT,
s. r. o., IČ: 06773117, se sídlem Školní 691/1 Otrokovice, za cenu 42.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Vyřazený majetek k likvidaci
USNESENÍ ČÍSLO 0687/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města dle protokolů předložených likvidační komisí.
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Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 22.07.2020 fyzickou likvidaci majetku.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vývoj daňových příjmů v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0688/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
vývoj daňových příjmů v roce 2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru připravit Rozpočtové opatření města Chropyně pro nejbližší zasedání Zastupitelstva
města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Prohlášení o jednostranném započtení pohledávky
USNESENÍ ČÍSLO 0689/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
prohlášení o jednostranném započtení pohledávek města Chropyně a STRAET ARCHITECTS, s. r. o, IČ: 27864618,
se sídlem Na Poříčí 1918/11 Praha 1.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Výroční zpráva Pečovatelské služby Chropyně za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0690/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Výroční zprávu Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2019.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Dohoda o ukončení smlouvy
USNESENÍ ČÍSLO 0691/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Dohodu o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 číslo:
D/0242/2020/SOC mezi městem Chropyně a Zlínským krajem, IČ: 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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9. "Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa" - zadávací dokumentace
USNESENÍ ČÍSLO 0692/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce "Regenerace panelového sídliště v Chropyni – XIII. etapa“, zadávané užším řízením podle § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Smlouva č. 4/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 0693/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č. 4/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
Igorem Foltýnem, IČ: 67525415, se sídlem Bílanská 1611/22 Kroměříž, v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech za částku 600 Kč ročně + DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Chropyně oprava krytu MK na náměstí Svobody - I. a II. etapa" - žádost o dotaci na místní
komunikaci
USNESENÍ ČÍSLO 0694/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
cenovou nabídku firmy MS – promo engineering, s. r. o., IČ: 28589548, se sídlem Jilemnického 5/51 Olomouc - Nedvězí. Celková nabízená cena za zpracování žádosti a administraci dotace, včetně administrace výběrového řízení,
je 140.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší
USNESENÍ ČÍSLO 0695/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava ve verzi 5/2020, kterou vypracovalo
Ministerstvo životního prostředí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Sdělení veřejného ochránce práv
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USNESENÍ ČÍSLO 0696/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
závěry výzkumu "Vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením" provedeného veřejným ochráncem
práv v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o souhlas města Chropyně k územnímu a stavebnímu řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0697/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, TU 166 Bezměrov 2B – TU 167 Kyselovice" , jejímž investorem je
společnost NET4GAS, s. r. o., IČ: 27260364, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 - Nusle, s tím, že souhlasné
vyjádření bude obsahovat požadavky na zabezpečení dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví města
Chropyně, která se v místě stavby na pozemku parcelní číslo 197/2 v katastrálním území Plešovec nachází.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh protipovodňových opatření
USNESENÍ ČÍSLO 0698/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh protipovodňových opatření pořizovaných Povodím Moravy, s. p., v rámci projektu "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje".
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zaslat v termínu do 24.06.2020 zpracovateli dokumentace připomínky města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně" - zadávací dokumentace
USNESENÍ ČÍSLO 0699/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací dokumentaci - textová část k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce budovy
Ječmínkova 258, Chropyně“ zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
2. návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně“, zadávanou
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - podlimitní veřejná zakázka na dodávky,
služby a související stavební práce.
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 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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17. Monitoring skládky "Smeťák"
USNESENÍ ČÍSLO 0700/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
aktuální informace ke skládce "Smeťák", k možnostem a povinnostem při jejím monitorování a k návrhu na úpravu
provozního řádu skládky.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Informace o uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době letních prázdnin
USNESENÍ ČÍSLO 0701/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době od 27.07.2020 do 09.08.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Informace o havarijní události v Městském kulturním středisku
USNESENÍ ČÍSLO 0702/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci ředitelky Služeb občanům Chropyně, p. o., o havarijní události, která vznikla dne 03.06.2020 zatečením
vody ze střechy svodem přes zeď do sálu Městského kulturního střediska Chropyně a způsobila poškození parket
v pravém předním rohu sálu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Návrh úpravy plánu termínu zasedání Rady města Chropyně v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0703/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
upravu Plánu termínů zasedání Rady města Chropyně v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0704/49RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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1. oznámení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 35558/2020, zapsané pod čj. MCH 3518/2020, o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů, a to konkrétně k držení, přepravě a prodeji uměle
odchovaných jedinců čmeláka zemního (Bombus terrestris) za účelem poskytnutí opylovacích služeb na území
Zlínského kraje,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3606/2020, zapsané pod
čj. 3611/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská
před domem čp. 616,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3591/2020, zapsané pod
čj. 3612/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská
před domem čp. 663,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3589/2020, zapsané pod
čj. 3613/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici J. Fučíka
před domem čp. 672,
5. oznámení spolku Agility Kroměříž, z. s., ze dne 03.06.2020, zapsané pod čj. MCH 3626/2020, o konání veřejného vystoupení zvířat, a to kvalifikačních závodů psů v agility, které se konají ve dnech 19.06.202021.06.2020 na fotbalovém hřišti v Chropyni,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3445/2020, zapsané pod
čj. 3701/2020, o schválení stavebního záměru na stavbu "Rekonstrukce požární zbrojnice, Plešovec" Chropyně, Plešovec č. p. 1, na pozemku stavební parcela 346, parcelní číslo 233/1, 248, 249 a 255 v katastrálním
území Plešovec.
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: 17.06.2020

