RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 60. jednání dne 21.10.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0864/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0160/13ZM/2020, 0161/13ZM/2020, 0162/13ZM/2020, 0804/55RM/2020,
0816/56RM/2020, 0817/56RM/2020, 0838/58RM/2020, 0839/58RM/2020, 0840/58RM/2020, 0841/58RM/2020,
0842/58RM/2020, 0843/58RM/2020, 0845/58RM/2020, 0846/58RM/2020, 0847/58RM/2020, 0848/58RM/2020,
0849/58RM/2020,
0850/58RM/2020,
0851/58RM/2020,
0852/58RM/2020,
0853/58RM/2020/1,
2,
0855/58RM/2020, 0856/58RM/2020, 0861/58RM/2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
termín plnění usnesení číslo 0797/55RM/2020, 0844/58RM/2020 a 0854/58RM/2020 na 04.11.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0865/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů paragrafu 6115 - Volby do zastupitelstev a paragrafu 6171 - Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouva o pachtu zemědělského pozemku
USNESENÍ ČÍSLO 0866/60RM/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 Zdeňkem Vávrou, IČ: 45469938, se
sídlem náměstí Svobody 59 Chropyně, na část parcelního čísla 301/5 o výměře 1.852,713 m2, část parcelního čísla
301/2 a 301/3 o výměře 3.283,196 m2, část parcelního čísla 327/1 o výměře 4.949,737 m2, část parcelního čísla
988/1, 988/2, 988/3, 987, 986/1, 986/2 o výměře 3.288,228 m2, za cenu 0,20 Kč/m2/rok. Předmět nájmu je pronajímán nájemci za účelem sečení travního porostu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0867/60RM/2020:
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Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
USNESENÍ ČÍSLO 0868/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o poskytnutí finanční podpory
USNESENÍ ČÍSLO 0869/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2020 mezi městem Chropyně a Hospicem
na Svatém Kopečku, IČ: 73634671, se sídlem nám. Sadové 4/24 Olomouc, ve výši 10.000 Kč, na podporu činnosti
organizace v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Vyjádření ke stavebnímu záměru " Statek Chropyně - oprava objektu č. 17 a č. 6" parcelní
číslo 1244/2 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0870/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0734/108RM/2018 ze dne 01.08.2018.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Statek Chropyně - oprava objektu č. 17 a 6" dle dokumentace zpracované v období 07/2020 projekční
kanceláří Stavby Homola, s. r. o., pro Arcibiskupství olomoucké jako vlastníka stavby. Souhlas je podmíněn úhradou hodnoty věcného břemene do kolaudace stavby, které bude vytvořeno v souvislosti s uložením přípojek
stavby na inženýrské sítě do pozemku parcelní číslo 1253/8 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01" - zadávací dokumentace
USNESENÍ ČÍSLO 0871/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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1. zadávací dokumentaci - textovou část k podlimitní veřejné zakázce "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev.
č. CHR-M01" zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů (podlimitní veřejná zakázka na dodávky, služby a související stavební práce),
2. návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01", zadávanou
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (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 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Návrh dalšího postupu při odstraňování závadných stavů budovy čp. 29 v Chropyni a budovy čp. 1 v Plešovci
USNESENÍ ČÍSLO 0872/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v termínu do 31.03.2021 zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy čp. 29 v Chropyni tak, aby obsahovala rekonstrukci rozvodů instalací - rozvody
zdravotechniky a elektroinstalací, nezbytná opatření proti průniku zemní vlhkosti do budovy, nový zdroj tepla a
opravu střechy, jejíž součástí by byla výměna poškozených prvků střešní vazby a nová střešní krytina.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o zřízení ploch se stojany na kola
USNESENÍ ČÍSLO 0873/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0822/56RM/2020 ze dne 16.09.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se žádostí Společenství vlastníků Díly č. p. 558, 559, 560 v Chropyni, IČ: 26903016, se sídlem Díly 558 Chropyně,
o vybudování ploch se stojany na kola před bytovým domem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh řešení problematiky toulavých zvířat v katastrálním území Chropyně a Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 0874/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
postup při umísťování toulavých či handicapovaných zvířat do zařízení, která jsou k péči o taková zvířata právně
i technicky zajištěna.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 18.12.2020 zveřejnit informace o postupu při
umísťování toulavých či handicapovaných zvířat do zařízení, která jsou k péči o taková zvířata právně i technicky
zajištěna, prostřednictvím Zpravodaje města Chropyně a na webových stránkách města Chropyně.
Hlasování:
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Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku
2020
USNESENÍ ČÍSLO 0875/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Rozbor hospodaření - Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3. čtvrtletí roku
2020
USNESENÍ ČÍSLO 0876/60RM/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 3. čtvrtletí roku 2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 1 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Rozbor hospodaření - Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3.
čtvrtletí 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0877/60RM/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 3. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Rozbor hospodaření - Správa majetku města Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0878/60RM/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., za 3. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozbor hospodaření - Služby občanům Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí 2020
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USNESENÍ ČÍSLO 0879/60RM/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 3. čtvrtletí 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Plán účetních odpisů na rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0880/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Plán účetních odpisů oganizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Zpráva o kontrole - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0881/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o kontrolní činnosti Ing. Gity Štolfové ze dne 23.09.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. "Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa" - vícepráce Skanska
USNESENÍ ČÍSLO 0882/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o vícepracech z důvodu špatné únosnosti pláně pod parkovacím stáním a vozovkou v ceně 419.531,20
Kč, a to dle položkového rozpočtu připraveného projektantem Ing. Řihákem a naceněném firmou Skanska, a. s.,
která stavbu realizuje.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí připravit v termínu do 04.11.2020 dodatek ke smlouvě o dílo s
firmou Skanska, a. s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a Praha - Karlín, na vícepráce dle položkového rozpočtu v ceně 419.531,20 Kč a po jeho projednání s právní kanceláří ho předložit starostce města k podpisu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0883/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. vyplacení odměny řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Mgr. Milanu Bajgarovi ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
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2. vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., panu Daliboru Kondlerovi ve výši uvedené v
příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
3. vyplacení odměny ředitelce organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Mgr. Janě Kuté ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
4. vyplacení odměny ředitelce Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., paní Ivetě Mašíkové
ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
5. vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., paní Magdaléně Ratůzné ve výši
uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0884/60RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. sdělení oddělení územního plánování Odboru stavební řád Městského úřadu Kroměříž ze dne 30.09.2020, zapsané pod čj. MCH 6003/2020, k výzvě pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu změny č. 3 Územního plánu Skaštice,
2. rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2020/570/13881388, zapsané pod čj. MCH 6190/2020, o
závěru zjišťovacího řízení k záměru 0V8267 "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba Kojetín - Přerov" (posouzení změn),
3. rozhodnutí Oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova čj. MMPr/214343/2020/RA, zapsané pod čj. MCH 6246/2020, o povolení
úplné uzavírky krajské silnice III/4348 u obce Vlkoš v místě železničního přejezdu P7211 z důvodu opravy přejezdové konstrukce a železničního svršku, a to dne 14.10.2020,
4. rozhodnutí Oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova čj. MMPr/214460/2020/RA, zapsané pod čj. MCH 6253/2020, o povolení
úplné uzavírky krajské silnice II/435 Tovačov v místě železničního přejezdu P7229 z důvodu opravy přejezdové
konstrukce a železničního svršku, a to ve dnech 19.10.2020 až 23.10.2020,
5. žádost pana
ze dne 14.10.2020, zapsaná pod čj. MCH 6271/2020, o zrušení členství v jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Chropyně,
6. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6255/2020, zapsané pod čj.
6289/2020, o schválení prodeje nově vzniklého pozemku parcelní číslo 266/30 v katastrálním území Chropyně, a to bez stanovení podmínek,
7. protokol č. 06102020 z roční hlavní kontroly zařízení dětských hřišť a sportovišť umístěných v katastrálním
území Chropyně a Plešovec,
8. vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. ÚOHS-22442/2020/321/VJu, zapsané pod čj. MCH
6111/2020, k žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 21.04.2020 čj.
ÚOHS-11851/2020/321/VJu vyjádření a proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
30.01.2020 čj. ÚOHS-03541/2020/531/MKi,
9. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6327/2020, zapsané pod
čj. 6367/2020, o schválení stavebního záměru na stavbu "Revitalizace bytového domu ul. Tyršova 654 v Chropyni" na pozemku parcelní číslo 1059, 1060/1, 1060/3, 1061 a 2119 v katastrálním území Chropyně,
10. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6347/2020, zapsaný pod čj. 6376/2020, s umístěním stavby "Chropyně - kabel NN,
" na pozemku parcelní číslo 279/1,
293/2, 295/1, 295/39 a 295/40 v katastrálním území Chropyně.
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 27.10.2020

