RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 58. jednání dne 07.10.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0837/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0634/45RM/2020, 0710/50RM/2020, 0738/52RM/2020,
0793/55RM/2020, 0794/55RM/2020, 0804/55RM/2020, 0812/56RM/2020, 0816/56RM/2020,
0818/56RM/2020, 0819/56RM/2020, 0820/56RM/2020, 0822/56RM/2020, 0823/56RM/2020,
0825/56RM/2020, 0827/56RM/2020, 0828/56RM/2020, 0829/56RM/2020, 0830/56RM/2020,
0832/56RM/2020, 0833/56RM/2020, 0834/56RM/2020, 0836/56RM/2020.

0763/54RM/2020,
0817/56RM/2020,
0824/56RM/2020,
0831/56RM/2020,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0032/02ZM/2018 na 09.12.2020, 0082/08ZM/2019 na 31.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Smlouva o pachtu zemědělského pozemku v lokalitě Pazderna, parc. č. 486/3
USNESENÍ ČÍSLO 0838/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu zemědělského pozemku mezi městem Chropyně a
, bytem
, na parcelní číslo 486/3 o výměře 9 887 m2 v lokalitě Pazderna za cenu 0,20 Kč/m2/rok na
dobu určitou 5 let. Předmět nájmu je pronajímán nájemci za účelem provozování zemědělské činnosti, a to
zejména k sečení travního porostu pro zajištění produkce sena.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pachtu pozemků ze dne 19.04.2017 - Agroječmínek, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0839/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu pozemků ze dne 19.04.2017 mezi městem Chropyně a organizací Agroječmínek, s. r. o., IČ: 47900491, se sídlem Pastvisko 840 Chropyně, na parcelní čísla uvedená v Dodatku č. 1. Celková výměra činí 47,84 ha, pachtovné je 193.752 Kč. Tato částka bude navýšena o DPH v platné sazbě, celkové
pachtovné včetně DPH je tedy 234.439,92 Kč. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je dohodou smluvních stran
stanoveno na 31. prosinec běžného roku.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 496/1 v lokalitě Pazderna
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USNESENÍ ČÍSLO 0840/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zveřejnit v termínu do 21.10.2020 záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 496/1 v
katastrálním území Chropyně o výměře cca 11 m2 za minimální nabídkovou cenu 600 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330056581/002
USNESENÍ ČÍSLO 0841/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330056581/002 mezi městem Chropyně a firmou E.ON
Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, ve věci stavby s názvem "Chropyně, Křížní-příp. NN,
" za účelem jejího provozování na pozemku parcelní číslo 811 v katastrálním území
Chropyně za úplatu 2.300 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh na obsazení bytu v DPS - náměstí Svobody čp. 27, byt č. 9
USNESENÍ ČÍSLO 0842/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Svobody 27 Chropyně, paní
tem
.

, by-

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

7. "Regenerace panelového sídliště XIII. etapa" - smlouva o dotaci
USNESENÍ ČÍSLO 0843/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č. 3908110156 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na
sídlišti mezi městem Chropyně a Státním fondem podpory investic, IČ: 70856788, se sídlem Vinohradská 1896/46
Praha-Vinohrady.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o výsadbu
USNESENÍ ČÍSLO 0844/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s výsadbou stálezelených keřů a trvalek na pozemku města Chropyně parcelní číslo 1193/35 u bytových domů čp.
611-613 a čp. 614-615 v ulici Moravská.
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Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s návrhem kácení a s návrhem ořezu smrků rostoucích na pozemku parcelní číslo 1195 ve vlastnictví města Chropyně mezi bytovým domem čp. 611-613 v ulici Moravská a budovou Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p.
o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0845/58RM/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
,
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.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zpracovat v termínu do 04.11.2020 vnitřní předpis o pravidlech
pro vydávání povolení na zvláštní užívání pozemní komunikace - vyhrazení parkovacího stání.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0846/58RM/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
, 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 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o řešení závadného stavu kanalizace v ulici Mrlínek
USNESENÍ ČÍSLO 0847/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí vyzvat v termínu do 21.10.2020 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, k neodkladné opravě vadné části kanalizační stoky
v ulici Mrlínek a opravě průběhu této stoky v technických mapách tak, aby odpovídal skutečnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o vyjádření - uzavírka silnice, vedení objízdné trasy
USNESENÍ ČÍSLO 0848/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
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s úplnou uzavírkou silnice III/4348 v místě železničního přejezdu P7211 u obce Vlkoš a s tím související objízdnou
trasou dne 14.10.2020. Město Chropyně se současně vzdává práva na vyjádření se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s vydáním rozhodnutí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0849/58RM/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
, bytem
Chropyně, 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 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - změna údajů
USNESENÍ ČÍSLO 0850/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s přeložením vyhrazeného parkovacího místa z pozice
, kde bude mít
, dosud bytem
hrazeno na parkovišti v sousedství čp.
.

na pozici v ulici
, nové bydliště. Parkovací místo bude vy-

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

15. Modernizace trati Brno - Přerov, úprava sjezdu v ulici Nádražní v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 0851/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s úpravou stávajícího sjezdu na místní komunikaci v ulici Nádražní na pozemku parcelní číslo 595/1 v katastrálním
území Chropyně dle projektové dokumentace pro část stavby D.E.1.8. - Pozemní komunikace, která je součástí
záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01" - administrace výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0852/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0821/56RM/2020 ze dne 16.09.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření Příkazní smlouvy č. MSP/05/2020 mezi městem Chropyně a firmou MSPro, s. r. o, IČ: 02071673, se sídlem
Františka Kokeše 1057 Hulín, jejímž předmětem je administrace zadávacího řízení podlimitní zakázky pro akci
"Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01", a to za cenu 27.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. "Komunikace Podlesí II., Chropyně" - zrušení ukončeného výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0853/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0826/56RM/2020 ze dne 16.09.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí ukončit v termínu do 21.10.2020 plnění dle 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“, o jejímž podepsání rozhodla rada města na zasedání dne 22.07.2020 pod číslem usnesení 0748/52RM/2020,
2. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí, aby v termínu do 21.10.2020 informoval o neprovedení
opravy předmětné komunikace v letošním roce vlastníky sousedních nemovitostí,
3. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí dopracovat v termínu do 31.12.2020 projektovou dokumentaci o budování veřejného osvětlení.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Smlouva č. 8/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 0854/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č. 8/2020 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
firmou Petr Havlíček, IČ: 47331852, se sídlem Plešovec 27 Chropyně, v souladu s § 17 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

20. Návrh ke kácení dřevin v lokalitě Díly
USNESENÍ ČÍSLO 0855/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se skácením borovice lesní u čp. 627 na parcelním čísle 1039/2 v ulici Díly a smrku ztepilého u chodníku vedle čp.
629 v ulici Díly na parcelním čísle 1039/7 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Návrh na využití ornice
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USNESENÍ ČÍSLO 0856/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
návrh na využití ornice ze stavby "6114 MORAVIA – VTL PLYNOVOD, TU 166 Bezměrov 2B – TU 167 Kyselovice" a její
uložení na pozemky v majetku města určené k rekultivaci nebo dočasnému uložení ornice.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Zpráva z kontrol na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0857/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o provedených kontrolách v organizaci Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Žádost o úpravu rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 2 v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0858/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 2 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za školní rok
2019/2020
USNESENÍ ČÍSLO 0859/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za
školní rok 2019/2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Přijetí sponzorského daru Základní školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
USNESENÍ ČÍSLO 0860/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000 Kč Základní školou Chropyně, okres Kroměříž, p. o., od Nadace
VIA, IČ: 67360114, se sídlem Dejvická 306/9 Praha 6, na realizaci benefiční akce projektu "Společně pro Váju".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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26. Žádost o povolení k umístění a užívání znaku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0861/58RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s umístěním a užíváním znaku města Chropyně na praporu Sboru dobrovolných hasičů Chropyně, který bude zhotoven u příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0862/58RM/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 5799/2020, zapsané pod
čj. 5814/2020, o zahájení společného řízení na stavbu "Revitalizace bytového domu ul.
v Chropyni" na pozemku parcelní číslo 1059, 1060/1, 1060/3, 1061 a 2119 v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení České pošty, s. p., čj. ČP/62872/2020/VNEJVNS, zapsané pod čj. 5774/2020,o novém systému otevíracích hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty od 01.10.2020,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5562/2020, zapsané pod
čj. 5938/2020, o povolení kácení 1 ks stromu smrku ztepilého, s obvodem kmene 122 cm ve výšce 130 cm,
nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 1039/8 v katastrálním území Chropyně,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5961/2020, zapsané pod
čj. 5967/2020, o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Rodinný dvojdům, garáž o třech stáních" změna stavby: "Řadová garáž", na pozemku parcelní číslo 704/1, 704/2, 706/1 a 706/2 v katastrálním území
Chropyně,
5. rozhodnutí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru stavebního řádu a životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 56435/2020, zapsané pod čj. MCH 5959/2020, o udělení souhlasu k
provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem, vydané Robertu Lučanovi, IČ: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně,
6. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6052/2020, zapsané pod
čj. 6068/2020, o zahájení řízení o odstranění stavby "Rodinný dům
, Chropyně" na pozemku parcelní
číslo 321/1 v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5855/2020, zapsané pod
čj. 6070/2020, o povolení kácení 1 ks stromu Aesculus carnea (kaštan), s obvodem kmene 115 cm ve výšce 130
cm, nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 1039/1 v katastrálním území Chropyně,
8. oznámení oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a stavebního řádu
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 66135/2020, zapsané pod čj. MCH 6049/2020, o zahájení správního
řízení o provozování Sběrného dvora odpadů v provozovně v ulici Nádražní na pozemcích parcelní číslo 609 a
610/44 v katastrálním území Chropyně, a to organizací Správa majetku města Chropyně, p. o.,
9. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6074/2020, zapsané pod
čj. 6099/2020, o zahájení řízení o odstranění stavby "Stavební úpravy rodinného domu Chropyně, K. H. Máchy
" na pozemku parcelní číslo 610/25 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: 14.10.2020

