RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 61. jednání dne 04.11.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0885/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0845/58RM/2020, 0852/58RM/2020, 0854/58RM/2020, 0863/59RM/2020,
0865/60RM/2020, 0866/60RM/2020, 0870/60RM/2020, 0871/60RM/2020, 0873/60RM/2020 a 0883/60RM/2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení 0447/33RM/2020 na 16.12.2020, 0797/55RM/2020 na 18.11.2020, 0844/58RM/2020
na 16.12.2020 a 0869/60RM/2020 na 18.11.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0886/61RM/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 oddílu paragrafu 21 - Vnitřní obchod,
služby a cestovní ruch.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcela číslo 496/1 v lokalitě Pazderna - nabídka
USNESENÍ ČÍSLO 0887/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 496/1 o výměře cca 11 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 600 Kč/m2 panu
, bytem
. Kupní cena bude
uhrazena nejpozději do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Chropyně. K podání návrhu na vklad
dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Po marném uplynutí lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit od
uzavřené kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh na obsazení bytu v DPS - náměstí Svobody čp. 26 Chropyně, byt č. 12
USNESENÍ ČÍSLO 0888/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Svobody 26 Chropyně, panu
trvale bytem
.

,

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

5. Návrh na obsazení bytu - Hrázky čp. 788 Chropyně, byt č. 1
USNESENÍ ČÍSLO 0889/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 1 v bytovém domě v ulici Hrázky 788 v Chropyni, manželům
bytem
.

,

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

6. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0890/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0891/61RM/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

8. Žádost o udělení souhlasu města Chropyně - "obnova poškozených chodníků "
USNESENÍ ČÍSLO 0892/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s obnovou chodníků na pozemcích parcelní číslo 595/4 a 605/3, poškozených při stavební činnosti na pozemcích
parcelní číslo 706/3 a 707, vše v katastrálním území Chropyně. Obnovu provede firma Velkosklad s plasty, s. r. o.,
IČ: 25305166, se sídlem Záříčí 54 Chropyně, na vlastní náklady.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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9. Návrh ke kácení stromu bříza bělokorá v Plešovci
USNESENÍ ČÍSLO 0893/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vykácením břízy bělokoré na parcelním čísle 51/2 v katastrálním území Plešovec za účelem přesunu sakrálního
artefaktu - kamenného kříže.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí podat v termínu do 04.12.2020 žádost o povolení kácení dřevin
příslušnému orgánu ochrany přírody.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh rozpočtu Správy majetku města Chropyně, p. o., na rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0894/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh rozpočtu Správy majetku města Chropyně, p. o., na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Správy majetku města Chropyně, p. o., na
roky 2022 až 2024
USNESENÍ ČÍSLO 0895/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Střednědobý rozpočtový výhled Správy majetku města Chropyně, p. o., na roky 2022 až 2024.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0896/61RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru stavebního řádu a životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 71719/2020, zapsané pod čj. MCH 6426/2020, o zahájení správního
řízení ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním
řádem společnosti BELL-METAL, s. r. o., na pozemcích parcelní číslo 1208/1, 1208/2, 1209/5, 1217/33,
1217/35, 1217/36, 1217/37, 1217/38, 1217/39 a 1217/42 v katastrálním území Chropyně,
2. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6424/2020, zapsané pod čj. 6444/2020, se stavebním záměrem "Rodinný dům" na pozemku parcelní číslo 175/15, 180/5 a
180/8 v katastrálním území Chropyně,
3. veřejnou vyhlášku - oznámení Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž sp. zn.
02/328/045708/1904/21/2020/Bach, zapsanou pod čj. MCH 6480/2020, o zahájení územního řízení o umístění
stavby náhradní přenosové trasy "NPT 110kV Hulín-Chropyně" Kroměříž, Bílany na pozemcích v katastrálním
území Bílany, Hulín, Chropyně a Skaštice,
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4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6410/2020, zapsané pod
čj. 6539/2020, o povolení kácení keřových porostů nacházejících se na pozemku parcelní číslo 1106/213,
1106/137 a 1200/3 v katastrálním území Chropyně, a o určení náhradní výsadby dle projektu sadových úprav
předloženého žadatelem, a to nejpozději v termínu do 30.05.2021,
5. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6509/2020, zapsané pod čj.
6545/2020, k odstranění nedostatků a doplnění projektové dokumentace k žádosti o povolení změny stavby
před jejím dokončením na stavbu "Rodinný dvojdům, garáž o třech stáních" - změna stavby: "Řadová garáž".

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 11.11.2020

