RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 62. jednání dne 18.11.2020
1. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0897/62RM/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 6171 - Činnost místní
správy, oddílu paragrafu 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém a oddílu paragrafu 43 - Sociální
služby.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0898/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
navýšit příjmy o dotaci na hasičské auto ve výši 450.000 Kč a navýšit výdaje na pořízení hasičského auta o
1.000.000 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2024
USNESENÍ ČÍSLO 0899/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2024.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Darovací smlouvy - finanční dar pro členy JSDH Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0900/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření darovacích smluv na poskytnutí finančního daru v celkové výši 30.000 Kč pro členy JSDH Chropyně, kteří
se nejvíce podíleli na udržování hasící techniky a budovy SDH Chropyně v roce 2020. Darovací smlouva bude uzavřena s těmito členy:
1.
, nar.
,
, ve výši 3.600 Kč,
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, ve výši 3.300 Kč,
, ve výši 3.300 Kč,
, ve výši 3.300 Kč,
, ve výši 1.700 Kč,
, ve výši 600 Kč,
, ve výši 3.300 Kč,
, ve výši 500 Kč,
, ve výši 1.700 Kč,
, ve výši 1.300 Kč,
, ve výši 2.000 Kč,
, ve výši 300 Kč,
, ve výši 800 Kč,
, ve výši 1.000 Kč,
, ve výši 3.300 Kč.

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

5. Žádost o odklad termínu zápisu dokončené stavby do katastru nemovitostí
USNESENÍ ČÍSLO 0901/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodloužení lhůty pro zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí
na parcele číslo 175/27 v katastrálním území Chropyně panu
, bytem
,a
paní
, bytem
, do 30.06.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
USNESENÍ ČÍSLO 0902/62RM/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
užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Dohoda o vzájemné spolupráci - SVITAP J. H. J., s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0903/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Chropyně a firmou SVITAP J. H. J., spol. s r. o., IČ: 46509755,
se sídlem Kijevská 423/8 Svitavy 2 - Předměstí, jejímž předmětem je poskytování pomoci při provádění požárních
zásahů a záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na pozemcích a budovách
společnosti SVITAP, spol. s r. o., v areálu Chropyně, za úhradu ve výši 20.000 Kč ročně bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0904/62RM/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

9. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0905/62RM/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

10. Žádost o souhlas s přesunutím odkladné poštovní schrány
USNESENÍ ČÍSLO 0906/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s přesunutím odkladné poštovní schrány v ulici Hrad v Chropyni od čp. 425 k čp. 795, o které požádala Česká pošta,
s. p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4 Praha 1, depo Kroměříž 70, Skopalíkova 4086/47 B Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Stav čerpací stanice odpadních vod v Plešovci - výběr zpracovatele posudku ceny
USNESENÍ ČÍSLO 0907/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o zpracování posouzení ceny v místě a čase obvyklé na stavbu čerpací stanice odpadních vod plešovské kanalizace
znalcem z oboru odhadu cen nemovitostí, a to Ing. Alešem Janáskem, IČ: 18816495, se sídlem Benešovo nábřeží
3742 Zlín, za cenu 6.000 Kč. Ing. Janásek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Monitoring skládky "Smeťák"
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USNESENÍ ČÍSLO 0908/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou AQUATEST, a. s., IČ: 44794843, se sídlem Geologická
988/4 Praha 5 - Hlubočepy, na monitoring skládky "Smeťák" pro období 2020 až 2024 za celkovou cenu 55. 383,64
Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa" - uzavření dodatku č. 2
USNESENÍ ČÍSLO 0909/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 760604271445331 na realizaci veřejné zakázky "Regenerace panelového sídliště v Chropyni - XIII. etapa", uzavřenou mezi městem Chropyně a firmou Skanska, a. s., IČ: 26271303, se
sídlem Křižíkova 682/34a Praha - Karlín. Předmětem dodatku je nový termín dokončení prací, který je stanoven
na 20.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Kácení vánočního smrku
USNESENÍ ČÍSLO 0910/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vykácení 1 ks smrku pichlavého s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 105 cm rostoucího v ulici Díly na
parcele číslo 1039/1 v katastrálním území Chropyně za účelem použití jako vánoční strom.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Úprava rozpočtu č. 2 v roce 2020 - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0911/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., č. 2 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Odpis pohledávky - Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0912/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit odpis pohledávky za panem
, trvale bytem
, v celkové evidované výši 22.716 Kč.
Hlasování:

, narozeném
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Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Odpis investice - Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0913/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
odpis uhrazené částky 4.235 Kč zúčtované v položce Pořízení investice v rámci plánované akce Hala pro techniku
do nákladů Správy majetku města Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Přijetí finančního daru od firmy KAMAX-METAL, s. r. o. - renovace a přemístění Božích muk
v místní části Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 0914/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přijetí finančního daru ve výši 71.390 Kč poskytnutého společností KAMAX-METAL, s. r. o., IČ: 26306620, který
bude určen na renovaci a přemístění drobné stavby Boží muka v místní části Plešovec.
Rad a mě s ta Chr o py ně n ař iz uj e
řediteli organizace uzavřít darovací smlouvu a po dokončení akce zúčtovat darovanou částku a zavést do evidence
nemovitého majetku Správy majetku města Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Návrh navýšení měsíčních odměn členů Zastupitelstva města Chropyně vykonávajících
funkci člena Rady města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0915/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit navýšení odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Chropyně,
kteří vykonávají funkci člena Rady města Chropyně na maximální možnou výši danou nařízením vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a to na 7.954
Kč měsíčně s účinností od 01.01.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0916/62RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Chropyně za rok 2019 dle § 44 odst. 11) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
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2. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6558/2020, zapsané pod
čj. 6570/2020, o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby "Stavební úpravy rodinného domu Chropyně,
" na pozemku parcelní číslo 610/25 v katastrálním území Chropyně,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6572/2020, zapsané pod
čj. 6637/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6624/2020, zapsané pod
čj. 6649/2020, o zahájení stavebního řízení na stavbu "Stavební úpravy bytového domu Nádražní 723-724,
Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1085/6, 1085/16, 1085/17, 1085/18, 1085/18, 1085/21 a 1085/22 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Oddělení právního a ochrany přírody Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 74105/2020, zapsané pod čj. MCH 6625/2020, o zahájení řízení k udělení výjimky z
ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů, a to konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje jedinců vlka obecného, zejména je chytat, rušit, držet a dopravovat za účelem realizace
monitoringu prostřednictvím GPS telemetrie,
6. oznámení společnosti EKO-KOM, a. s., ze dne 09.11.2020, zapsané pod čj. MCH 6648/2020, o množství odpadů
z obalů vytříděném ve městě Chropyně od 01.07.2020 do 30.09.2020 a předaném k využití a o výši odměny za
zajištění využití odpadů z obalů a o zajištění zpětného odběru,
7. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6659/2020, zapsané pod
čj. 6674/2020, o přerušení řízení o odstranění stavby "Rodinný dům
" na pozemku parcelní
číslo 321/1 v katastrálním území Chropyně,
8. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6575/2020, zapsané pod
čj. 6675/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
9. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6569/2020, zapsané pod
čj. 6676/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
10. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6666/2020, zapsaný pod čj. 6704/2020, s umístěním stavby "Chropyně, Hrad - kabel NN " na pozemku parcelní
číslo 1438, 1464, 1599/32, 1599/33, 1599/36 a 1604 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 25.11.2020

