RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 52. jednání dne 22.07.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0736/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0607/43RM/2020, 0650/46RM/2020, 0687/49RM/2020, 0695/49RM/2020,
0701/49RM/2020,
0705/50RM/2020,
0708/50RM/2020,
0709/50RM/2020/1,
0709/50RM/2020/2,
0712/50RM/2020, 0715/51RM/2020, 0716/51RM/2020, 0717/51RM/2020, 0718/51RM/2020, 0719/51RM/2020,
0720/51RM/2020, 0721/51RM/2020, 0722/51RM/2020, 0723/51RM/2020, 0724/51RM/2020, 0725/51RM/2020,
0726/51RM/2020, 0727/51RM/2020, 0728/51RM/2020, 0729/51RM/2020, 0730/51RM/2020, 0731/51RM/2020,
0733/51RM/2020 a 0734/51RM/2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0737/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů, a to převod částky 38.100 Kč u
ukazatele 55 Požární ochrana,
2. úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů, a to převod částky 14.850 Kč v
rámci ukazatele 37 Ochrana životního prostředí z položky 3752-5171 Opravy a udržování na položku 37525123 Podlimitní technické zhodnocení,
3. úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů, a to převod částky 150.000 Kč
v rámci ukazatele 3113 Základní škola z položky 5171 Opravy a udržování na pložku 6121 Budovy, haly a
stavby.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 496/1
USNESENÍ ČÍSLO 0738/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucí Finančního odboru vyměřit
, bytem
, nájem za neoprávněně využívané části pozemků parcelních čísel 496/1 a 498/2 v katastrálním území Chropyně o výměře 20
m2, která jsou v majetku města Chropyně, a to za dobu od 01.09.2017 do 31.08.2020 za 12 Kč/m2/rok. Splatnost
nájemného je stanovena do 31.08.2020,
2. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí vyzvat
k odstranění nepovolené
stavby - oplocení, kterou neoprávněně zabral části pozemků parcelních čísel 496/1 a 498/2 v katastrálním
území Chropyně, které jsou v majetku města Chropyně, a to ve lhůtě do 31.08.2020. Dále informovat
o skutečnosti, že pokud v uvedené lhůtě nepovolenou stavbu neodstraní, bude mu na zabrané části
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pozemků města Chropyně vyměřen poplatek za zábor veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Chropyně č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 496/1 v katastrálním území Chropyně
o výměře cca 20 m2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

4. Rozbor hospodaření - město Chropyně za 1. pololetí roku 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0739/52RM/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. pololetí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Návrh na obsazení bytu č. 8 v ulici Hrázky čp. 787
USNESENÍ ČÍSLO 0740/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 8 v domě čp. 787 v ulici Hrázky v Chropyni,

, bytem

.

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

6. "Chropyně oprava krytu MK na náměstí Svobody - I. a II. etapa" - příkazní smlouva
USNESENÍ ČÍSLO 0741/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0694/49RM/2020 ze dne 10.06.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al u j e
nabídku Ing. Jany Jurajdové, IČ: 88296440, se sídlem Osek nad Bečvou 216, na zajištění administrace kolem podání
žádosti o dotaci, administraci zadávacího řízení na dodavatele stavby a administraci dotačního managementu k
akci "Chropyně, oprava krytu MK na náměstí Svobody - I. a II. etapa", a to za cenu 27.000 Kč. Ing. Jurajdová je
neplátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

7. Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského
USNESENÍ ČÍSLO 0742/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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cenovou nabídku Ing. Jany Jurajdové, IČ: 88296440, se sídlem Osek nad Bečvou 216. Celková nabízená cena za
zpracování žádosti a administraci dotace, včetně administrace výběrového řízení je 97.000 Kč. Ing. Jana Jurajdová
je neplátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

8. Žádost o udělení souhlasu města Chropyně - kanalizační přípojka domu

, Plešovec

USNESENÍ ČÍSLO 0743/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Plešovec - kanalizační přípojka domu
" na pozemcích stavební parcela číslo 393, 190/14,
190/24, 255 a 51/1 v katastrálním území Plešovec, jejímž stavebníkem bude
, bytem
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" (posouzení změn) - oznámení
o zahájení zjišťovacího řízení k záměru
USNESENÍ ČÍSLO 0744/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
se změnou záměru "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" spočívající ve změně polohy silničního podjezdu v km 78,040 na komunikaci III/4349 pro nesoulad s Územním plánem Chropyně a předpokládané
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a s navrženou protihlukovou ochranou města před vlivy záměru.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
odeslat na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné odůvodněné vyjádření města Chropyně s požadavkem na
posouzení předmětu zjišťovacího řízení v procesu EIA.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Zadávací dokumentace a administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby
"Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 0745/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Chropyně a firmou ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o., IČ: 04455967, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3 Brno, jehož předmětem je redukce rozsahu
poskytovaných služeb na pouhé vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele služby svoz odpadů
pro město Chropyně za konečnou cenu 30.000 Kč + DPH,
2. uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou MS Pro, s. r. o., IČ: 02071673, se sídlem Františka
Kokeše 1057 Hulín, jejímž předmětem je administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele služby svoz odpadů pro město Chropyně a to za cenu 36.000 Kč včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v termínu do 12.08.2020 rozdělení navržené zadávací
dokumentace na podlimitní zakázku (stávající odpadový systém vč. nájmu) na období 01.01.2021 až 30.06.2021 a
nadlimitní zakázku (systém DOOR TO DOOR) od 01.07.2021.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Výdej kompostérů občanům města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0746/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
aktuální vývoj výdeje zahradních kompostérů občanům města Chropyně a informace týkající se získané dotace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně" - výběr dodavatele a TDI
USNESENÍ ČÍSLO 0747/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977/16 Kroměříž, pro akci "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258,
Chropyně“. Cena za provedené práce je 82.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy PROVING, s. r. o., IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480 Hulín. Cena prací
dle nabídky činí 6.162.000 Kč bez DPH, tj. 7.456.020 Kč s DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude starostkou města podepsána smlouva o dílo, která byla schválena radou města usnesením č. 0699/49RM/2020 ze dne
10.06.2020, jako příloha zadávací dokumentace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Komunikace Podlesí II, Chropyně" - výběrové řízení, TDI
USNESENÍ ČÍSLO 0748/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou ORSICO, s. r. o., IČ: 04513444, se sídlem Kotojedská 461/15 Kroměříž, na organizaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu "Komunikace Podlesí II, Chropyně“, za cenu 20.000 Kč bez DPH.
2. uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím
Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977/16 Kroměříž, pro akci "Komunikace Podlesí II, Chropyně“. Cena za provedené práce je 38.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování digitálního povodňového plánu - zpracování dPP - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 0749/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, a to od Ing. Jany Nečesánkové, IČ: 0530956,
se sídlem Jižní 588 Smržice. Nabídková cena je 183.920 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. "Výměna požárních uzávěrů ZŠ Komenského" - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 0750/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, kterou podal dodavatel V okno, s. r. o., IČ:
25527266, se sídlem Skaštice 149 Kroměříž, jehož nabídková cena je 731.072 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Rozbor hospodaření - Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0751/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Rozbor hospodaření - Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1.
pololetí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0752/52RM/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. pololetí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Rozbor hospodaření - Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. pololetí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0753/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. pololetí 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Knihovní řád
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USNESENÍ ČÍSLO 0754/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
vydání Směrnice č. 20/2020 organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Knihovní řád.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Udělení předběžného souhlasu - přijetí daru
USNESENÍ ČÍSLO 0755/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru 10.000 Kč organizací Služby občanům Chropyně, p. o., od společnosti
Fatra, a. s., na zakoupení kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 030 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0756/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 030 v ulici Drahy čp. 220 o velikosti 1+kk
, a jako náhradníka

, bytem

, trvalým pobytem
.

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

23. Rozbor hospodaření - Správa majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0757/52RM/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., Chropyně za 1. pololetí 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Zpráva o kontrolní činnosti – účetní závěrka organizace Správa majetku města Chropyně,
p. o., za rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0758/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o kontrolní činnosti – účetní závěrka Správy majetku města Chropyně za rok 2019 provedenou dne 17. 07.
2020 auditorkou Gitou Štolfovou.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli organizace realizovat doporučení vyplývající z této zprávy, zejména bezodkladně vložit platnou zřizovací
listinu včetně jmenování ředitele do příslušných rejstříků.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Odměna řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0759/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., Daliboru Kondlerovi, ve výši uvedené v příloze,
která je v zalepené obálce jako součást zápisu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

26. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0760/52RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. informaci České pošty, s. p., ze dne 01.07.2020, zapsané pod čj. MCH 4130/2020, o změně otevírací doby České
pošty, s. p., pobočky Chropyně,
2. výzvu Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4127/2020, zapsanou pod čj.
4136/2020, o doplnění podkladů k žádosti o dodatečné povolení stavby "Rekonstrukce obytné části rodinného
domu
- změna stavby před dokončením" Chropyně, Plešovec
, na pozemku stavební parcela 193,
parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4233/2020, zapsané pod
čj. 4272/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni
,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4283/2020, zapsané pod
čj. 4374/2020, o vydání stavebního povolení na stavbu "Konverze areálu Stavmont GAJA Chropyně pro SMM
Chropyně - SO 02 Šatny zaměstnanců" na pozemku parcelní číslo 391/4 a 391/5 v katastrálním území Chropyně,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4301/2020, zapsané pod
čj. 4375/2020, o vydání stavebního povolení na stavbu "Konverze areálu Stavmont GAJA Chropyně pro SMM
Chropyně - SO 01 Administrativní budova SMM" na pozemku parcelní číslo 390 a 391/2 v katastrálním území
Chropyně,
6. rozhodnutí Oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/47/2020/6032, zapsané
pod čj. MCH 43672020, o nařízení právnické osobě Agroječmínek, s. r. o., o zdržení se činnosti zamezující průtoku vody z vodního toku Malá Bečva do soustavy odvodňovacích kanálů na záříčských loukách přes stavidlo
na pozemku parcelní číslo 1950 v katastrálním území Chropyně a zdržení se činnosti, která by způsobila přehrazení nebo zahrnutí stávající rýhy vyhloubené v zemině mezi vodním tokem Malá Bečva a stavidlem,
7. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 29098/2020, zapsané pod čj. MCH 4424/2020, o povolení výjimky z ochranných podmínek
ohrožených zvláště chráněných živočichů, a to konkrétně velevruba malířského, čmeláka sp. (Bombus sp.),
zlatohlávka tmavého, mníka jednovousého, bobra evropského, ještěrky obecné, modráska bahenního, skokana zeleného, vydry říční, žluvy hajní, strakapouda prostředního a piskoře pruhovaného z důvodu stavby VTL
plynovodu Moravia, úseku TU 166 Bezměrov 2B - TU 167 Kyselovice,
8. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4338/2020, zapsané pod
čj. 4446/2020, o povolení výjimky pro umístění stavby "Předsazené lodžie,
"
na pozemku parcelní číslo 1160 a 1163 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, 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: 05.08.2020

