RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 63. jednání dne 02.12.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0917/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0147/13ZM/2020, 0148/13ZM/2020, 0151/13ZM/2020/1, 0151/13ZM/2020/2,
0595/42RM/2020, 0796/55RM/2020, 0797/55RM/2020, 0869/60RM/2020, 0874/60RM/2020, 0882/60RM/2020,
0886/61RM/2020, 0889/61RM/2020, 0891/61RM/2020, 0892/61RM/2020, 0897/62RM/2020, 0898/62RM/2020,
0903/62RM/2020, 0904/62RM/2020, 0905/62RM/2020, 0906/62RM/2020, 0909/62RM/2020 a 0910/62RM/2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0888/61RM/2020 a 0907/62RM/2020 na 16.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Vnitřní předpis města Chropyně - Směrnice o vedení účetnictví
USNESENÍ ČÍSLO 0918/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Vnitřní předpis města Chropyně č. VP/05/2020 - Směrnice o vedení účetnictví.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0919/63RM/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 6112 - Zastupitelstva obcí,
6171 - Činnost místní správy, oddílu paragrafu 63 - Finanční operace, oddílu paragrafu 52 - Civilní připravenost a
oddílu paragrafu 39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého finančního daru - Výkrm Třebíč, s. r. o., darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., darovací
smlouva na poskytnutí peněžitého daru TJ Chropyně, z. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0920/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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1. Darovací smlouvu mezi městem Chropyně (obdarovaný) a společností Výkrm Třebíč, s. r. o. (dárce), IČ:
27684067, se sídlem Karlov 196 Kutná Hora, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru v celkové výši
30.000 Kč, kdy částka 10.000 Kč je určena na rozvoj činnosti Tělovýchovné jednoty Chropyně, z. s., a částka ve
výši 20.000 Kč na rozvoj mládežnické kopané při Fotbalovém klubu Chropyně, z. s.,
2. Darovací smlouvu mezi městem Chropyně (dárce) a TJ Chropyně, z. s. (obdarovaný), IČ: 00545333, se sídlem
Hanácké náměstí 552 Chropyně, ve výši 10.000 Kč na rozvoj činnosti TJ Chropyně,
3. Darovací smlouvu mezi městem Chropyně (dárce) a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s. (obdarovaný), IČ:
70801860, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, ve výši 20.000 Kč na rozvoj mládežnické kopané při Fotbalovém klubu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vyřazený majetek k likvidaci
USNESENÍ ČÍSLO 0921/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města dle předložených protokolů.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 14.12.2020 fyzickou likvidaci majetku města
dle protokolů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Odvod prostředků příspěvkových organizací v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0922/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vzájemný zápočet odpisů a odvod odpisů mezi zřizovatelem a organizacemi Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 7.380 Kč, Správa majetku města Chropyně, p. o., ve výši 6.994.480 Kč a Služby
občanům Chropyně, p. o., ve výši 209.430 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0923/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - projekt Otevřené brány
USNESENÍ ČÍSLO 0924/63RM/2020:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně s Římskokatolickou farností Chropyně, IČ:
18189415, se sídlem Komenského 31 Chropyně, ve výši 15.000 Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány
za rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Hospic Rajhrad
USNESENÍ ČÍSLO 0925/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně s Diecézní charitou Brno, IČ: 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9 Brno - Černá Pole, ve výši 12.288 Kč určenou pro Oblastní charitu Rajhrad na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služby občanu města Chropyně v Domě léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o udělení souhlasu města Chropyně - "Rekonstrukce obytné části rodinného domu
- změna stavby před dokončením"
USNESENÍ ČÍSLO 0926/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Rekonstrukce obytné části rodinného domu
- změna stavby před dokončením", na pozemku
stavební parcela 193 v katastrálním území Plešovec, jejímž stavebníkem je
, bytem
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0927/63RM/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 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0928/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
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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 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Podněty občanů k úpravám městské zeleně
USNESENÍ ČÍSLO 0929/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace předložené v rámci jednacího bodu "Podněty občanů k úpravám městské zeleně".
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Návrh zadání změny Územního plánu Chropyně č. 4 - "Bydlení v ulici U Hejtmana"
USNESENÍ ČÍSLO 0930/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně rozhodnout o pořízení změny č. 4 Územního plánu Chropyně. Předmětem změny
budou pozemky parcelní čísla 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468 v katastrálním území Chropyně, které se nacházejí z větší části v zastavitelné ploše, v ploše veřejné vybavenosti OV32 a částečně v ploše veřejných prostranství P*81. Tyto plochy budou měněny na plochu smíšenou obytnou městskou SO.2 – mimo aktivní zónu záplavového území. Části těchto pozemků téže plochy, které zasahují do
aktivní zóny záplavového území, a dále pozemky parc. č. 448, 449 budou změněny na plochu přírodní.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy o dílo č. P 8-20 mezi městem Chropyně a firmou AKTÉ projekt, s. r. o., IČ: 26960834, se sídlem
Kolárova 629/14 Kroměříž, zastoupenou Ing. arch. Milanem Kroumanem, a to za cenu 99.825 Kč včetně DPH,
jejímž předmětem je zpracování změny č. 4 Územního plánu Chropyně v souladu s usnesením zastupitelstva
města číslo 0148/13ZM/2020 tak, aby byly naplněny všechny požadavky pro vydání změny územního plánu ve
smyslu § 55a a násl. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
2. uzavření Smlouvy mezi městem Chropyně a firmou Senior centrum Ječmínek, s. r. o., IČ: 03821030, se sídlem
Skaštice 34 Kroměříž, zastoupenou Lukášem Vránou. Předmětem smlouvy je konkretizace práv a povinnosti
smluvních stran a zejména způsob úhrady nákladů, které vyplývají z pořízení změny č. 4 Územního plánu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně" - dodatek č. 1
USNESENÍ ČÍSLO 0931/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o probíhající realizaci "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně“.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Dodatek č .1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.08.2020 na realizaci stavby "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně“, uzavřené mezi městem Chropyně a firmou PROVING, s. r. o., IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480 Hulín.
Cena víceprací je 217.000 Kč bez DPH, tj. 262.570 Kč včetně DPH. Termín dokončení stavby se prodlouží o 7 dnů.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01" - zrušení zadávacího řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0932/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev.č. CHR - M01“, a to z důvodu,
že zadavatel v návrhu smlouvy o dílo, který byl součástí zadávacích dokumentů, chybně vymezil subjekty objednatele, což neodpovídá předmětu veřejné zakázky. Objednavatelem měly být dva subjekty, které se dělí o zadání
veřejné zakázky rovným dílem, nikoliv pouze město Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby "Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 0933/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
zadávací dokumentaci na svoz odpadů v Chropyni pro období od 01.07.2021 na dobu neurčitou s tím, že výběr dodavatele služby bude proveden v otevřeném řízení.
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 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Smlouva o pronájmu kontejnerů
USNESENÍ ČÍSLO 0934/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a firmou Biopas, s. r. o., IČ: 46960511, se sídlem Kaplanova 2959 Kroměříž, o pronájmu 2 ks velkoobjemových kontejnerů na sběrný dvůr na období od 15.11.2020 až 31.12.2020 za
cenu 60,50 Kč včetně DPH za kus a den.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Informace o finanční kontrole v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v roce
2020
USNESENÍ ČÍSLO 0935/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o finanční kontrole v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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20. Zvýšení ceny stravy pro školní strávníky v Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0936/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
změnu ceny stravy pro školní stravování, tj. dětí mateřských škol a žáků základních škol v organizaci Zařízení
školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a to s účinností od 01.01.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Informace o finanční kontrole v organizaci Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., v roce 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0937/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o provedené finanční kontrole v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok
2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Návrh Smlouvy o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů
USNESENÍ ČÍSLO 0938/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů mezi městem Chropyně a firmou I3
Consultants, s. r. o., IČ: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34 Praha 6-Řepy, jejímž předmětem je zajištění veškerých činností pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 až 39 Nařízení GDPR, a to za cenu 3.000
Kč/měsíc bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Návrh změny Zřizovací listiny organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0939/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Služby občanům Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Žádost o souhlas s pořízením keramické vypalovací pece
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USNESENÍ ČÍSLO 0940/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s pořízením keramické vypalovací pece z příspěvku zřizovatele.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Pronájem nebytového prostoru v 1. podlaží domu čp. 55 na náměstí Svobody v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 0941/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. podlaží domu čp. 55 na náměstí Svobody mezi Správou majetku
města Chropyně a Tomášem Sklenářem, IČ: 06598501, se sídlem J. Fučíka 672 Chropyně, za účelem provozování
živnosti za obvyklé nájemné 320Kč/m2.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Úprava rozpočtu č. 3 v roce 2020 - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0942/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., č. 3 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Úprava závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., pro
rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0943/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu závazných ukazatelů - energií (snížení rozpočtu roku 2020) o 300.000 Kč Základní školy Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., pro rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

29. Kalkulace úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a kalkulace nájmů pro rok 2021
v Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0944/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
cenu úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a stanovenou cenu pronájmu pro rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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30. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 09.12.2020
USNESENÍ ČÍSLO 0945/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne
09.12.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 09.12.2020 pana radního Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 09.12.2020 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

31. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0946/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně takto:
1. Ing. Věra Sigmundová - starostka - ve výši jedné měsíční odměny, která jí náleží za výkon uvolněné funkce, a
to za plnění úkolů spojených s koordinací činností v 1. vlně šíření onemocnění COVID-19 (zajištění osobních
ochranných pomůcek (roušky, štíty atd.) pro Pečovatelskou službu Chropyně, příspěvkové organizace města,
občany města a zaměstnance prodejen na území města, dále pak za osobní podíl na zajištění nákupů a dostupnosti léků pro potřebné občany), za osobní iniciativu na přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení na
zajištění služeb svozu odpadů, za koordinaci a zajištění úkolů povodňové komise a za plnění úkolů spojených s
členstvím města Chropyně v MAS Jižní Haná,
2. Mgr. Stanislav Kalinec - místostarosta - ve výši jedné měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné
funkce, a to za plnění úkolů spojených s vedením pracovní skupiny pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni, za osobní iniciativu na přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení na zajištění služeb svozu odpadů, za plnění úkolů spojených s členstvím města v Mikroregionu Jižní Haná, za plnění
úkolů spojených s členstvím města ve Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska a za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
3. pan Luděk Graclík - člen rady města a předseda investičního výboru zastupitelstva města - částku 15.908 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně a plnění úkolů spojených s přípravou materiálů hodnotících stav nemovitého majetku města,
4. pan Robert Lučan - člen zastupitelstva města, kontrolního výboru zastupitelstva města, investičního výboru
zastupitelstva města - částku 6.628 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
5. Ing. Radovan Macháček - člen rady města - částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně,
6. pan Martin Jedlička - člen rady města - částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně,
7. Bc. Ivo Novotný - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města - částku 4.500 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
8. pan Ivan Juřena - člen zastupitelstva města a kontrolního výboru zastupitelstva města - částku 3.000 Kč za
účast na hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
9. Ing. Jakub Kalinec - člen zastupitelstva a investičního výboru zastupitelstva města - částku 6.000 Kč za účast
v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
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10. pan Martin Ivan - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města - částku 1.500 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně.
Mimořádné odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc prosinec.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

32. Poskytnutí peněžního daru fyzickým osobám za účast v komisích a pracovních skupinách
USNESENÍ ČÍSLO 0947/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smluv o poskytnutí peněžního daru fyzickým osobám mezi městem Chropyně a
1. panem Bohumilem Baťkem, narozen
, bytem
, na částku 1.500 Kč za účast
v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
2. panem Radkem Kroupou, narozen
, bytem
, na částku 1.500 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
3. panem Markem Polišenským, narozen
, bytem
, na částku 1.500 Kč za účast v
hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
4. panem Milanem Bajerem, narozen
, bytem
, na částku 6.000 Kč za účast v
hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
5. panem Daliborem Kondlerem, narozen
, bytem
, na částku 6.000 Kč za
plnění úkolů spojených s účastí v pracovní skupině pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě
Chropyně a
6. panem Robertem Lučanem, narozen
, bytem
, na částku 6.000 Kč za plnění úkolů
spojených s účastí v pracovní skupině pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyně.

33. "Chropyně oprava krytu MK na náměstí Svobody - I. a II. etapa" - podání žádosti o dotaci
USNESENÍ ČÍSLO 0948/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
podání žádosti na akci " Chropyně, oprava krytu MK na náměstí Svobody - I. a II. etapa" z podprogramu Podpora
obcí s 3001-10000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

34. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0949/63RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. výzvu oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/086842/2020, zapsanou pod čj. MCH 6807/2020, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
"Úprava odtokových poměrů dešťových vod ze skladu Plešovec" na pozemcích parcelní číslo 151, 150/2,
150/15, 150/16 a 271 v katastrálním území Plešovec,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6865/2020, zapsané pod
čj. 6934/2020, o povolení kácení 1 ks stromu smrku pichlavého, s obvodem kmene 105 cm ve výšce 130 cm,
nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 1039/1 v katastrálním území Chropyně,
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3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6854/2020, zapsané pod
čj. 6864/2020, o zahájení společného řízení "Novostavba rodinného domu“ na pozemku parcelní číslo 1438 v
katastrálním území Chropyně,
4. vyrozumění Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6825/2020, zapsané
pod čj. 6858/2020, o pokračování v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením "Rodinný dvojdům,
garáž o třech stáních - změna: Řadová garáž" na pozemku parcelní číslo 704/1, 704/2, 706/1 a 706/2 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ze dne 12.11.2020, zapsané pod čj. MCH
6721/2020, o cenách za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2021,
6. souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6805/2020, zapsaný pod čj.
6847/2020, s přeložením vyhrazeného parkovacího místa z dosavadní pozice u čp. 773 v ulici Nádražní na novou pozici u čp. 652 v ulici Moravská,
7. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6992/2020, zapsané pod
čj. 7000/2020, o zahájení stavebního řízení "Modernizace prodejen RYNEK - část Chropyně" na pozemku parcelní číslo 385/2 a 391/11 v katastrálním území Chropyně,
8. rozhodnutí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 71088/2020, zapsané pod čj. MCH 7003/2020, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho povozním řádem společnosti BELL-METAL, s.
r. o., IČ: 25513109, 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,
9. oznámení ředitelky Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o uzavření organizace od 23.12.2020 do
03.01.2021 a o informování rodičů o tomto omezení provozu,
10. protokol Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 63280/2020/EKO, zapsaný pod čj. MCH 6820/2020, o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 444/2020/EKO, jejímž předmětem bylo prověření čerpání poskytnuté podpory a plnění podmínek dle Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, identifikátor služby: 1862038,
11. odvolání společnosti RWC, s. r. o., ze dne 10.11.2020, zapsané pod čj. MCH 6715/2020, proti rozhodnutí vykácení keřových porostů na pozemku parcelní číslo 1106/213 a 1200/3 v katastrálním území Chropyně, a návrh
změny termínu realizace náhradní výsadby,
12. vyrozumění Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6800/2020, zapsané
pod čj. 6832/2020, o podaném odvolání proti rozhodnutí vykácení keřových porostů ze dne 02.11.2020 čj. MCH
6410/2020, a výzva k vyjádření proti rozhodnutí,
13. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6789/2020, zapsané pod
čj. 7017/2020, o vyhovění odvolání společnosti RWC, s. r. o., ze dne 12.11.2020, zapsané pod čj. MCH
6715/2020, a to v plném rozsahu,
14. vyjádření města Chropyně čj. MCH 6831/2020, zapsané pod čj. 7015/2020, k podanému odvolání společnosti
RWC, s. r. o., ze dne 12.11.2020, zapsaném pod čj. MCH 6715/2020,
15. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6984/2020, zapsané pod
čj. 7016/2020, o povolení kácení 1 ks stromu břízy bělokoré, s obvodem kmene 85 cm ve výšce 130 cm, nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 51/2 v katastrálním území Plešovec.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města
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Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 09.12.2020

