RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 50. jednání dne 23.06.2020
1. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0705/50RM/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 3632 - Pohřebnictví.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0706/50RM/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. 2 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouvy o pachtu - lokalita Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0707/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
1.
, bytem
, na část parc. č. 1231/2 a část parc. č. 1229/1 o výměře 225 m2
2
v lokalitě Drahy, za cenu 2 Kč/m /rok, za účelem zahrádkářské činnosti. Město Chropyně souhlasí s realizací
oplocení pronajatého pozemku, nejdéle však do doby ukončení pronájmu s podmínkou, že jak realizace oplocení, tak i jeho odstranění bude provedeno na náklady žadatele. Dále souhlasí s odstraněním náletové zeleně
na pronajatém pozemku s tím, že si žadatel zajistí veškerá potřebná povolení příslušného orgánu státní správy
ochrany přírody a krajiny,
2.
, bytem
, na část parc. č. 1231/2 a část parc. č. 1229/1 o výměře 338
m2 v lokalitě Drahy, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti. Město Chropyně souhlasí s realizací
oplocení pronajatého pozemku, nejdéle však do doby ukončení pronájmu s podmínkou, že jak realizace oplocení, tak i jeho odstranění bude provedeno na náklady žadatele. Dále souhlasí s odstraněním náletové zeleně
na pronajatém pozemku s tím, že si žadatel zajistí veškerá potřebná povolení příslušného orgánu státní správy
ochrany přírody a krajiny,
3.
, bytem
, na část parc. č. 1231/2 o výměře 510 m 2 v lokalitě
2
Drahy, za cenu 2 Kč/m /rok, za účelem zahrádkářské činnosti. Město Chropyně souhlasí s realizací oplocení
pronajatého pozemku, nejdéle však do doby ukončení pronájmu s podmínkou, že jak realizace oplocení, tak i
jeho odstranění bude provedeno na náklady žadatele. Dále souhlasí s odstraněním náletové zeleně na pronajatém pozemku s tím, že si žadatel zajistí veškerá potřebná povolení příslušného orgánu státní správy ochrany
přírody a krajiny,
4.
, bytem
, na část parc. č. 1231/2 o výměře 140 m 2 v lokalitě Drahy, za cenu
2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Prodloužení termínu pro předložení dokladů potřebných pro zahájení stavby
USNESENÍ ČÍSLO 0708/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodloužení lhůty pro předložení dokladů potřebných pro zahájení stavby
rodinného domu na parcele číslo 180/5 a 180/8 v katastrálním území Chropyně panu
, bytem
, do 31.10.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Výběr makléře pro pojištění majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0709/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucí Finančního odboru zajistit předložení smlouvy na služby samostatného zprostředkovatele a zajištění
zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví u firmy Renomia, a. s., IČ: 48391301, se sídlem Holandská 874/8
Brno - Štýřice, a to v termínu do 01.07.2020,
2. vedoucí Finančního odboru zaslat výpověď plné moci společnosti IBS-Group S.E., IČ: 29272670, se sídlem Mánesova 3014/16 Brno - Královo Pole, a to v termínu do 01.07.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva příkazní - reklama Fatra
USNESENÍ ČÍSLO 0710/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy příkazní na reklamu za 210.000 Kč bez DPH mezi městem Chropyně a Fatrou, a. s., IČ: 27465021,
se sídlem Tomáše Bati 1541 Napajedla.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucí Finančního odboru zajistit v termínu do 01.07.2020 vystavení faktury dle podmínek Smlouvy příkazní,
2. vedoucí Finančního odboru proplatit v termínu do 30.09.2020 Správě majetku města Chropyně, p. o., jednorázové vstupné zaměstnanců Fatra, a. s., na Městské koupaliště Chropyně, a to do maximální výše 40.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Vybudování varovného informačního a výstržného systému města Chropyně a zpracování
digitálního povodňového plánu - zrušení VŘ dPP
USNESENÍ ČÍSLO 0711/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
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o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu poskytovatele dotace
OPŽP a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci "Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování digitálního povodňového plánu – zpracování
dPP“.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 3, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

8. Žádost o úpravu nájemného – nebytové prostory
USNESENÍ ČÍSLO 0712/50RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s návrhem ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., nevyhovět žádosti paní Zdeňky Hofírkové, IČ:
04705734, se sídlem J. Fučíka 666 Chropyně, o snížení nájmu za pronajaté prostory v budově čp. 55 na náměstí
Svobody, neboť se jedná o ojedinělou žádost, která by způsobila nerovný přístup k ostatním nájemníkům nebytových prostor v majetku města Chropyně. Navíc lze předpokládat, že žadatelka využila podporu ze strany státu,
která byla pro OSVČ určena.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0713/50RM/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 3812/2020, zapsané pod
čj. 3846/2020, o odstranění stavby "Demolice rodinného domu,
" na pozemku parcelní
číslo 978 v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3894/2020, zapsané pod
čj. 3898/2020, o zahájení společného řízení na stavbu "Garáž na pozemku parcelní číslo 100/5 v katastrálním
území Chropyně",
3. rozhodnutí oddělení stavebního řádu Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 30857/2020, zapsané pod čj. MCH 3797/2020, o umístění stavby „Chropyně, Masarykova
– kabel NN,
1030053870“ na pozemcích parc. č. 102/1 a 102/2 v katastrálním území Chropyně a
potvrzení územního rozhodnutí čj. MCH 1773/2020 ze dne 13.03.2020, a dále o zamítnutí odvolání ze dne
27.03.2020,
4. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 34779/2020, zapsané pod čj. MCH 3884/2020, o 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,
5. oznámení společnosti EKO-KOM, a. s., ze dne 16.06.2020, o změně sazebníku odměn a koeficientů bonusových
složek, podobě čtvrtletního výkazu a zahájení programu podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy od 01.07.2020,
6. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3810/2020, zapsané pod
čj. 3823/2020, o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Posklizňová linka HS Chropyně (kiosková
trafostanice a kabelové rozvody NN)" na pozemku parcelní číslo 1248/7 a 12485/13 v katastrálním území
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 30.06.2020

