ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ
Zápis z 14. jednání dne 09.12.2020
Přítomni:

Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena,
Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý

Omluveni:

Ing. Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Michal Pospíšil

Neomluveni:

-

Předsedající:

Ing. Radovan Macháček

Zapisovatelka:

Ing. Dana Jedličková, Bc. Kateřina Míšová

Ověřovatelé:

Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Michal Vlasatý

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Člen Rady města Chropyně Ing. Radovan Macháček, pověřený řízením dnešního zasedání Zastupitelstva města Chropyně, zahájil zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 17:01 přivítáním všech přítomných. Upozornil na pořizování
audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu, a určil zapisovatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. Dále oznámil, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly
k zápisu předloženy žádné připomínky, v souladu s jednacím řádem však vyzval přítomné členy zastupitelstva
k podání námitek proti zápisu z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že zastupitelům nebyl předložen písemný materiál k bodu číslo 2 „Podklady k zadání zpracování Koncepce rozvoje a péče o přírodní stanoviště a ÚSES v extravilánu města Chropyně a části Plešovec“ a na
dnešní zasedání se ani nedostavil předkladatel tohoto bodu pan zastupitel Michal Pospíšil, navrhla starostka vypuštění tohoto bodu z programu dnešního zasedání. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný další návrh,
byl níže uvedeným usnesením schválen tento program jednání:
1.

Návrh zadání změny Územního plánu Chropyně č. 4 - "Bydlení v ulici U Hejtmana"

2.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

3.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok 2021

4.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok 2021

5.

Zpráva o činnosti Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně

6.

Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
1.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2.

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2020

8.

Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021

9.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2024
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10. Majetkoprávní záležitosti
1.

Prodej pozemku parcelní číslo 496/4 v katastrální území Chropyně

2.

Žádost o odklad termínu zápisu dokončené stavby do katastru nemovitostí

3.

Odpis pohledávky - Správa majetku města Chropyně, p. o.

11. Změna Zřizovací listiny organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
12. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně vykonávajících funkci člena Rady města
Chropyně
13. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně
14. Volba předsedy a člena Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně
1.

Volba volební komise

2.

Volba předsedy Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3.

Potvrzení volby člena Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně

15. Všeobecná rozprava

USNESENÍ
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
program jednání č. 14 dne 09.12.2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. Návrh zadání změny Územního plánu Chropyně č. 4 - "Bydlení v ulici U Hejtmana"
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0225-ZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Zastupitelstvo města Chropyně na svém minulém zasedání dne 23.09.2020 usnesením číslo 0148/13ZM/2020 souhlasilo s pořízením změny č. 4 Územního plánu Chropyně. Stalo se tak na základě návrhu investora, kterým je Senior
centrum Ječmínek, s. r. o. Uvažovaná změna se dotýká lokality bývalých lázní, kde investor uvažuje o bytové výstavbě, proto žádá o změnu způsobu využití dotčených pozemků.
Pořízení této změny územního plánu je podmíněno tím, že náklady s ní spojené ponese ten, kdo ji inicioval – tedy
investor uvažované bytové výstavby.
V mezidobí od zářijového zasedání zastupitelstva byl proveden výběr zpracovatele dokumentace změny územního
plánu. Byly osloveny 3 firmy, z nichž 2 podaly nabídku. Výhodnější nabídku podala firma AKTÉ projekt, s. r. o, IČ: 269
60 834, a to za cenu 99.825 Kč.
Dále byla sjednána smlouva o úhradě nákladů na pořízení předmětné změny územního plánu s investorem, jejímž
prostřednictvím se městu Chropyně vrátí všechny náklady vzniklé na základě výše uvedené smlouvy s firmou AKTÉ
projekt, s. r. o. Obě tyto smlouvy schválila Rada města Chropyně dne 2. prosince 2020.
Bylo také získáno stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k tomuto záměru změny územního plánu. Vyplývá
z něj, že není třeba nechat zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). I Městský úřad Kroměříž vydal
k tomuto záměru souhlasné stanovisko. Pro další postup při pořizování této změny územního plánu je nezbytné
přijmout navrhované usnesení.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0165/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informace o průběhu pořizování změny č. 4 Územního plánu Chropyně "Bydlení v ulici U Hejtmana", a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně ko ns t at uj e
že, usnesení č. 0148/13ZM/2020, přijaté na 13. jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 23.09.2020 ve věci
změny Územního plánu Chropyně č. 4 - "Bydlení v ulici U Hejtmana", zůstává v platnosti v plném rozsahu.
Hlasování
Přítomno 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert
Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Martin Ivan
Nehlasoval: -

2. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0220-ZM2020
Mgr. Stanislav Kalinec

Na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 13. prosince 2018 bylo dohodnuto, že zastupitelé budou do svých
digitálních úložišť dostávat zápisy z jednání Rady města Chropyně, aby byli plně informováni o činnosti tohoto
orgánu. Na základě této dohody jsou tedy zápisy takto předkládány zastupitelům od ledna 2019.
Veřejnost je informována prostřednictvím výpisů z usnesení zveřejněných na webových stránkách města a také
pravidelným článkem uveřejňovaným ve Zpravodaji.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0166/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 24.09.2020 do 09.12.2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok
2021
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0222-ZM2020
Mgr. Milan Bajgar, MBA

Finanční výbor se sešel od posledního zasedání zastupitelstva jedenkrát. Dne 2. prosince projednal materiály týkající
se finanční povahy, které jsou předkládány na tomto zasedání zastupitelstva.
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Předkládané materiály doporučil výbor ke schválení, pouze u návrhu rozpočtu města na rok 2021 výbor nezaujal
žádné stanovisko a k záměru zvýšení poplatku za vyhrazené parkovací místo navrhli členové výboru zvážit možnost
zavedení slev pro důchodce.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý se zajímal o to, proč výbor nezaujal žádné stanovisko k návrhu rozpočtu. Mgr. Bajgar, MBA, uvedl, že na
zasedání výboru dorazili pouze 4 ze 7 členů výboru. K přijetí usnesení je třeba 4 hlasů, ale jeden z přítomných se hlasování zdržel.
Mgr. Vlasatý se proto dále zajímal o to, zda velice slabá docházka některých členů výborů (všech, nejen finančního)
není důvodem pro odvolání těchto členů z jejich postů, jako příklad uvedl pana Polišenského, Mgr. Štěpánka nebo Ing.
Konvičnou. Mgr. Bajgar, MBA, připomněl, že členové všech výborů jsou nominováni jednotlivými volebními subjekty
zastoupenými v tomto zastupitelstvu a jejich práce je vizitkou těchto stran. Je pouze na lídrech, zda své členy navrhnou odvolat. K docházce Ing. Konvičné však uvedl, že tato patří k velice svědomitým členům výboru, jen na minulé
zasedání výjimečně nedorazila. Odstěhovala se sice z Chropyně, ale členkou výboru smí zůstat a v práci ve výboru
chce sama pokračovat.
Pan Hořínek se přimluvil o zavedení slevy z poplatku za vyhrazené parkovací místo.

USNESENÍ ČÍSLO 0167/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za období od 24.09.2020 do 09.12.2020, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2021.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán práce na rok
2021
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0221-ZM2020
JUDr. Natalie Navrátilová

Kontrolní výbor v mezidobí provedl kontrolu dokončených investičních akcí, a to rekonstrukce chodníku na ulici
Nádražní, instalaci protipožárních uzávěr v budově základní školy a zabýval se i dalším rozšířením kamerového
systému ve městě.
V rámci kontroly plnění úkolů uložených radou a zastupitelstvem výbor poukázal na to, že již v prosinci 2018 (tedy
před plnými dvěma lety) byl zastupiteli panu Michalu Pospíšilovi uložen úkol, který však dodnes není zpracován.
Jednalo se o úkol uložený usnesením číslo 0032/02ZM/2018 na 2. zasedání zastupitelstva v tomto volebním období,
a zněl: „Zastupitelstvo města Chropyně ukládá členu zastupitelstva panu Michalu Pospíšilovi připravit podklady ke
zpracování Koncepce rozvoje a péče o přírodní stanoviště a ÚSES v extravilánu města Chropyně a místní části
Plešovec a předložit tyto materiály k projednání na červnovém zasedání Zastupitelstva města Chropyně“, tedy
v červnu 2019. Výbor navrhuje zastupitelstvu, aby toto tento úkol zrušilo.
Výbor poukazuje na špatný stav mapy v centrální části náměstí a navrhuje ji nechat odstranit případně nahradit
jiným, novým, vhodným stojanem. Stejně tak výbor navrhuje zvážit odinstalování starého měřiče rychlosti v ulici
Hrad, případně zvážení nákupu nového.
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Všichni členové výboru přítomní na listopadovém zasedání výboru vyslovili pochvalu zaměstnankyním příspěvkové
organizace SLOCH za skvělou retro výstavu k roku 1970, haloweenskou i vánoční výzdobu u MKS a další aktivity.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0168/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za období od 24.09.2020 do 09.12.2020,
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2021, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně zr uš uj e
úkol uložený usnesením Zastupitelstva města Chropyně číslo 0032/02ZM/2018 panu zastupiteli Michalu Pospíšilovi, na základě kterého měl zpracovat a předložit podklady k zadání zpracování Koncepce rozvoje a péče o přírodní stanoviště a ÚSES v extravilánu města Chropyně a části Plešovec.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

5. Zpráva o činnosti Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0226-ZM2020
Luděk Graclík

Tento nový výbor (zřízen byl 23. ledna 2020) zasedal za letošní rok celkem 7krát. Podstatnou částí činnosti výboru
bylo vyhodnocování stavu majetku ve vlastnictví města Chropyně, jeho rozdělení do kategorií a vytvoření seznamu
majetku s identifikací stavebně technického stavu. Vedle mapování stavu majetku výbor průběžně sledoval projektovou přípravu a realizaci investičních záměrů města, mimo jiné i připravovanou rekonstrukci MKS. Dále se zabýval
posouzením stavu a účelnosti stávajících dětských hřišť a sportovišť, posouzením možností rozšíření kapacity pro
sport, posouzením účelnosti projektově připravených dopravních staveb, problematikou chropyňské kompostárny a
v neposlední řadě možnostmi výstavby rodinných domů v Chropyni.
Na svém posledním zasedání dne 9. listopadu se výbor zabýval také návrhem rozpočtu, a tedy i investičními akcemi
zařazenými do rozpočtu pro rok 2021. Výbor se shodl na tom, že investičními prioritami města by měla být oprava
budovy Střediska volnočasových aktivit (náměstí Svobody č. p. 40), oprava Městského kulturního střediska,
vytvoření střediska volnočasových aktivit pro občany místní části Plešovec a sídla SDH Plešovec v místě stávající
klubovny na č. p. 55 v Plešovci, protože budova bývalého obecního úřadu v Plešovci je ve velmi špatném stavu, a
v neposlední řadě by se město mělo soustředit na zajištění stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů především v lokalitě Zadní Díly. Pro dosažení těchto cílů by město mělo využívat vhodné dotační prostředky a prostředky z úvěru. Proto výbor doporučuje zjistit výši úvěru, který by město mohlo získat a dle úvěrových možností by pak
byla navržena zadání pro projektovou přípravu priorit investiční strategie města.
Výbor také doporučuje zastupitelům zrušit usnesení, kterým bylo schváleno pořízení projektové dokumentace na
opravu radnice, zejména pokud stav této budovy či její části není havarijní či neohrožuje zdraví nebo životy lidí.
Plán práce výbor prozatím nepřipravil, protože jeho předseda hodlá pro velkou pracovní zaneprázdněnost rezignovat. Plán práce na rok 2021 tak neodkladně připraví nový předseda a předloží jej ke schválení na nejbližším dalším
zasedání zastupitelstva.
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Rozprava:
Pan Graclík následně poděkoval všem členům výboru za celoroční aktivitu. Vyjádřil naději, že práce výboru je pro celé
zastupitelstvo přínosem a jistě bude přínosem i v budoucnu.
Pan Graclík sdělil, že již na posledním zasedání výboru oznámil, že na post předsedy hodlá rezignovat. Členové výboru ze svého středu již předběžně vybrali nového možného předsedu, a to Ing. J. Kalince.
Mgr. Vlasatý veřejně poděkoval všem, kdo iniciovali vznik tohoto nového výboru, ve kterém se sešli zástupci všech
stran zastoupených ve stávajícím zastupitelstvu. Stejně tak poděkoval i odcházejícímu předsedovi výboru.

USNESENÍ ČÍSLO 0169/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
zprávu o činnosti Investičního výboru zastupitelstva města Chropyně za období od 24.09.2020 do 09.12.2020,
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hrop yně zr uš uj e
usnesení Zastupitelstva města Chropyně číslo 0082/08ZM/2019, kterým bylo uloženo zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu stávající radnice, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně uk lád á
zjistit výši bankovního úvěru, který by město Chropyně mohlo získat pro účely přípravy a realizace prioritních
investičních záměrů, mezi které by byly zařazeny oprava budovy Střediska volnočasových aktivit a Městského
kulturního střediska, vytvoření střediska volnočasových aktivit pro občany místní části Plešovec a sídla plešovských hasičů v místě stávající klubovny č. p. 55 v Plešovci a zajištění stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů výkupem pozemků a následnou výstavbou související dopravní a technické infrastruktury, tedy zainvestováním lokality Zadní Díly.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

6. Návrh obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0215-ZM2020
Mgr. Stanislav Kalinec

Podbod č. 1:

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

V návrhu Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dochází, oproti dosud platné vyhlášce č. 4/2019, především
k vypuštění všech ustanovení týkající se slev na poplatku pro poplatníky zapojené do systému MESOH. Tento systém
byl zrušen, slevy nasbírané v roce 2019 byly uplatněny v roce 2020.
Sazba poplatku pro rok 2021 je navržena ve stejné výši jako v letošním roce (náklady jsou přibližně stejné jako
v předchozím období).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

strana 7

USNESENÍ ČÍSLO 0170/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 02/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 2:

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Hlavním důvodem pro předložení návrhu nové vyhlášky o místním poplatku je návrh na zvýšení poplatku za užívání
veřejného prostranství ze současných 3.000 Kč/rok na 5.000 Kč/rok za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
osobní automobil kategorie M1.
K úpravě došlo i u vymezení veřejných prostranství ve městě, jejichž zvláštní užívání podléhá místnímu poplatku.
Jedná se konkrétně o veřejné prostranství v Plešovci, kde tato místa jsou nově specifikována parcelními čísly (dříve
to bylo vyznačeno mapkou v příloze č. 1).
Ostatní sazby poplatku i osvobození zůstávají zachovány jako v Obecně závazné vyhlášce č. 6/2019.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0171/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v yd áv á
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 03/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
Celkem 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert Lučan, Ing.
Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Božena Hrabalová
Nehlasoval: -

7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2020
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0227-ZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Na základě skutečných údajů a vývoje hospodaření města Chropyně je zpracováno 4. rozpočtové opatření města
v tomto roce.
V příjmech se jedná mimo jiné o úpravu výše daňových příjmů, které se vyvíjejí lépe, než se předpokládalo v důsledku
protikoronavirových opatření. Město by mělo do konce roku obdržet o 3.370.000 Kč více. Navyšují se kapitálové
příjmy o 545.000 Kč díky prodeji hasičského vozidla a prodeji pozemků. Celkově se příjmy navyšují o 3.959.700 Kč.
I strana výdajová je celkem navýšena o částku 3.959.700 Kč. Upravovány jsou mimo jiné příspěvky pro některé příspěvkové organizace. Důvodem je například u základní školy úspora na energiích, protože vzhledem k distanční výuce poklesly náklady na provoz školy (- 300.000 Kč). Stejně tak se snižuje příspěvek pro Služby občanům Chropyně, a
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to o 10.540.000 Kč. Prostředky určené na rekonstrukci objektu č. p. 258 se snižují o 5.000.000 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky.
Těmito úpravami se do rezervy převádí celkem 23.600.000 Kč. Rezerva bude převedena do rozpočtu příštího roku.
Předpokládaný převod bude s velkou pravděpodobností ve skutečnosti ještě vyšší.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0172/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

8. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2021
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0219-ZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Rozpočet města na rok 2021 je navrhován jako schodkový s tím, že příjmy budou vyrovnány převodem prostředků
z roku 2020. Očekávaný převod by měl činit 36.780.000 Kč. Čímž bude vyrovnán schodek mezi příjmy ve výši
81.610.000 Kč a výdaji ve výši 118.390.000 Kč.
Na straně příjmů se například počítá s přijetím dotací na nákup odpadových nádob ve výši 3.670.000 Kč. V příštím
roce by mělo dojít k zavedení nového systému třídění odpadu. Město také získalo dotaci na nákup nového vozidla pro
hasiče ve výši 450.000 Kč.
Výdaje obsahují mimo jiné příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace. U mateřské školy se jedná o 1.600.000
Kč, u školní jídelny o 1.500.000 Kč, u základní školy o 6.000.000 Kč. Příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnosti bude činit 495.000 Kč. Připravuje se rekonstrukce chodníku u kostela a dále směrem po Komenského ulici až
k ulici Mrlínek, předpokládaný výdaj 3.200.000 Kč. Město plánuje s pomocí podpory z dotačního programu EFEKT
2021 dokončit výměnu stávajících světel veřejného osvětlení ve městě (2.700.000 Kč). V rozpočtu je připravena částka 6.100.000 Kč na vybudování nové komunikace a veřejného osvětlení v ulici Podlesí. V současné době probíhá rekonstrukce objektu č. p. 258 na ulici Ječmínkova, kam bude přemístěna Městská knihovna a Správa majetku města.
Dokončení prací je plánováno na leden příštího roku, jedná se tedy o převod 5.000.000 Kč z letošního do příštího
roku. Navrhovány jsou 2.000.000 Kč na další postupné výkupy pozemků v lokalitě Zadní Díly. U Správy majetku města je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši 13.850.000 Kč plus investiční příspěvek ve výši 4.100.000 Kč. Zvýšení
oproti letošnímu roku si vyžádalo mimo jiné to, že od 1. ledna 2021 bude SMM provozovat i Sběrný dvůr. Rozpočet
pracuje i s částkou 400.000 Kč na průběžné doplňování dětských hřišť. Pracuje i s částkou 3.500.000 Kč pro zpevnění
plochy a odvodnění části plochy v areálu kompostárny.
Výdaje obsahují i částku 5.500.000 Kč na nákup nových odpadových nádob. Ke zvýšení objemu vytříděného odpadu
z domácností bude v Chropyni zaveden systém „door to door“, tedy ke každému rodinnému a bytovému domu bude
přidělena sada 4 odpadových nádob (na zbytkový odpad, na plast a kov, na papír a kompozitní obaly, na bioodpad).
Se zavedením se počítá od 1. července 2021. Neinvestiční příspěvek na provoz pro poslední příspěvkovou organizaci
města Služby občanům Chropyně (SLOCH) je navrhován ve výši 8.800.000 Kč a investiční příspěvek SLOCHu určený
především na přípravu rekonstrukce Městského kulturního střediska je navrhován ve výši 1.000.000 Kč. Tato částka
pokryje náklady spojené s přípravou projektové dokumentace. Tato již byla předložena zastupitelům na pracovním
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zasedání v pondělí 7. prosince. Bude ještě projednávána také v investičním výboru. Z výsledného projektu pak bude
vyplývat rozdělení opravy klubu na případné dílčí etapy, patrně v návaznosti na jejich finanční náročnost. V rámci
rozpočtu pro jednotku požární ochrany je uvažováno o nákupu dopravního vozidla za 1.000.000 Kč, nákup bude částečně financován z dotace již uváděné u předpokládaných příjmů, je možné také získat dotaci od Zlínského kraje.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0173/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
1. Rozpočet města na rok 2021 jako schodkový, příjmy ve výši 81.610.000 Kč, výdaje ve výši 118.390.000 Kč,
financování ve výši 36.780.000 Kč, které je kryto finančními prostředky z minulých let,
2. závazné ukazatele: příjmy - třída 1, 2, 3, 4, výdaje - oddíl paragrafu 21, 22, 23, paragraf 3111, 3141, 3113,
oddíl paragrafu 33, 34, 35, seskupení paragrafu 3631, 3632, 3633, 3635, paragrafy 3636, 3639 Správa majetku města Chropyně, 3639 ostatní, 3699, oddíl paragrafu 37, 39, 52, 55, paragraf 6112, 6115, 6171, 6399,
oddíl paragrafu 63, a
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně po v ěřuj e
Radu města Chropyně prováděním změn rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2024
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0218-ZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Zpracování střednědobého rozpočtového výhledu ukládá městům a obcím platná legislativa. Jedná se o predikci
hospodaření města pro příští roky.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0174/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2024.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -
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10. Majetkoprávní záležitosti
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0204-ZM2020
Martin Jedlička

Podbod č. 1:

Prodej pozemku parcelní číslo 496/4 v katastrální území Chropyně

Na základě usnesení Zastupitelstva města Chropyně číslo 0160/13ZM/2020 byl v době od 08.10.2020 do 26.10.2020
zveřejněn záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 496/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v katastrálním území
Chropyně v lokalitě Pazderna. Na tento záměr reagoval pan
nabídnutím ceny 600 Kč/m2. Nabídka
splnila požadované podmínky zveřejnění.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od schválení prodeje v zastupitelstvu. 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.
Výměra pozemku byla upravena geometrickým plánem číslo 1825-74/2020 na 26 m2 a požadovaná část pozemku
získala nové parcelní číslo 496/4. Rada města Chropyně doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku panu
schválit.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0175/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcelní číslo 496/4 ostatní plocha o výměře 26 m2, odděleného geometrickým plánem číslo
1825-74/2020 z pozemku parcelní číslo 496/1, vše 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
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 2:

Žádost o odklad termínu zápisu dokončené stavby do katastru nemovitostí

Rada města Chropyně projednala žádost manželů
a
, kteří žádají o prodloužení lhůty zápisu
dokončené stavby do katastru nemovitostí na pozemku parcela číslo 175/27 v katastrálním území Chropyně
v lokalitě Podlesí - 1. etapa výstavby rodinných domů, a to do 30.06.2021. V žádosti uvádí, že 10.02.2018 získali do
vlastnictví uvedenou parcelu od manželů
za účelem výstavby rodinného domu. Ve smlouvě se zavázali
vložit novostavbu rodinného domu do katastru nemovitostí do 31.12.2020. Z důvodu nouzového stavu v souvislosti
s výskytem koronaviru, kdy řemeslníci byli nuceni oddálit termíny dokončení prací, nejsou schopni tuto lhůtu dodržet.
Rada města Chropyně doporučuje zastupitelstvu prodloužení lhůty do 30.06.2021 schválit.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0176/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
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
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

Podbod č. 3:

Odpis pohledávky - Správa majetku města Chropyně, p. o.

Rada města Chropyně projednala návrh Správy majetku města na odpis pohledávky, kterou nelze vymoci z důvodu
zastavení exekučního řízení. Příčinou je úmrtí dlužníka dne
. Na základě výsledků dědického řízení není
možno pokračovat v exekučním řízení s žádným z dědiců. Dle návrhu JUDr. Jiřího Taláška lze odepsat tuto
pohledávku (vymáhaná jistina 11.832 Kč, příslušenství pohledávky 10.884 Kč) pro její nevymahatelnost. Vzhledem
k tomu, že dlužná částka přesahuje 20.000 Kč je nutný pro její odpis souhlas zastupitelstva.
Rada města Chropyně doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávky schválit.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0177/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
odpis pohledávky za panem
v celkové evidované výši 22.716 Kč.

, narozeným

, trvale bytem

,

Hlasování
Celkem 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

11. Změna Zřizovací listiny organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0235-ZM2020
Mgr. Jana Kutá

Zřizovací listina organizace Služby občanům Chropyně byla schválena 21.10.2019 a doplněna 23.01.2020.
Organizace započala svou činnost v lednu 2020 a v průběhu roku se objevily skutečnosti, které nebyly známy v době,
kdy byla zřizovací listina schvalována. Jedná se o problematické účtování v oblasti doplňkové činnosti, kterou má
SLOCH širokou. Při kontrole provedené auditorkou Ing. Gitou Štolfovou bylo doporučeno převést některé činnosti,
které jsou vykonávány v rámci doplňkové činnosti, do činnosti hlavní.
Jedná se o pronájem nebytových prostor v Městském kulturním středisku, rozvoz obědů do školských zařízení
v Chropyni i do okolních obcí. Dále se jedná o převod činností jako je úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla, zabezpečování nákupů nebo autodoprava pro ty občany města, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení sníženou soběstačnost, aby i další občané měli možnost využívat tyto služby a nemusely být poskytovány
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pouze klientům Pečovatelské služby Chropyně. Do zřizovací listiny jsou dále zaneseny odchyty toulavých psů a koček, pro které dosud SLOCH neměl oprávnění a nemohl tudíž účtovat náklady s odchytem spojené.
Rozprava:
Pan Hořínek v této souvislosti vedl krátkou polemiku na téma toulavých koček. K nedávné bohaté debatě na toto
téma na facebookových stránkách cítil potřebu dodat, že naprostá většina volně se pohybujících koček má své majitele, jsou ve velice dobrém zdravotním stavu. Obyvatelé města by měli být rádi, že je zde tolik koček, protože vnímá
citelný úbytek myší a podobných drobných hlodavců. Obyvatelé a diskutující na facebooku by si také měli uvědomit,
že pro takové zvíře jako je kočka je volný pohyb přirozenou nutností. Kočka je svobodomyslné zvíře, které doma za
zavřenými dveřmi nikdo neudrží. Diskuse o odchytu takovýchto zvířat jsou naprosto neopodstatněné. Mgr. Kutá připomněla, že do zřizovací listiny je toto oprávnění zaneseno proto, aby mohly být případné náklady s odchytem nebo
převozem zvířete zaúčtovány. SLOCH nebude sám o sobě žádné zvíře odchytávat. Takový pokyn vždy musí vydat
kompetentní pracovník městského úřadu.

USNESENÍ ČÍSLO 0178/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
doplnění a změny ve Zřizovací listině organizace Služby občanům Chropyně, p. o., a její úplné znění k 09.12.2020.
Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec,
Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: -

12. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně vykonávajících
funkci člena Rady města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0230-ZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Zastupitelstvo města Chropyně na svém ustavujícím zasedání schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva za výkon funkcí člena rady (4.000 Kč), předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města
(2.500 Kč) a člena výboru zastupitelstva nebo komise rady (2.000 Kč). Členovi zastupitelstva města bez dalších funkcí
náleží měsíční odměna 1.000 Kč. Vyplácené částky jsou zhruba na úrovni 55 % maxima stanoveného nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města nestanovilo kumulaci odměn, tudíž členovi zastupitelstva, který je zvolen do více funkcí, náleží
jen jedna odměna, a to za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší.
S ohledem na četnost jednání, množství materiálů, které je potřeba pro rozhodnutí nastudovat, a také k míře
odpovědnosti, doporučuje rada města zastupitelstvu města navýšit měsíční odměnu neuvolněných členů
zastupitelstva za výkon funkce člena rady, a to na možné maximum, tedy na částku 7.954 Kč.
Pro srovnání: povinně zřizované výbory (finanční nebo kontrolní) zasedají víceméně vždy před posledním zasedáním
zastupitelstva v kalendářním čtvrtletí, členovi výboru je na měsíčních odměnách za 3 měsíce vyplaceno 6.000 Kč,
v průměru mu tedy vychází odměna 6.000 Kč "za zasedání". Rada města zasedá každých 14 dnů, tedy za kalendářní
čtvrtletí minimálně 6x, členovi rady je na odměnách vyplaceno 12.000 Kč za 3 měsíce, v průměru tedy odměna ve
výši 2.000 Kč za zasedání. Rovněž příprava na jednání rady je náročnější, rada projednává podstatně více materiálů a
podstatně obsáhlejších, navíc na jejich nastudování má člen rady víceměně 2x24 hodin. Zejména z těchto důvodů je
předložen tento návrh na navýšení měsíčních odměn členům rady města.
Rozprava:
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Mgr. Vlasatý uznal, že předkládaný návrh na vyšší ocenění práce členům rady je opodstatněný, ale vzhledem k tomu,
že se cítí být členem opozice předem avizoval, že tento návrh nepodpoří.
Pan Juřena oponoval, že zvýšení platů musí být doprovázeno zvýšenými zisky, tak jako je tomu v soukromé sféře.
Přestože si zodpovědné práce členů rady váží, předložil protinávrh na zvýšení odměny neuvolněným členům rady na
částku 4.400 Kč. Ing. Sigmundová vyjádřila obavu z toho, že navržené částka neodpovídá časové náročnosti práce
neuvolněného radního ani míře jeho zodpovědnosti. Legislativa se komplikuje, komplikují se i projednávané záležitosti. Odměna radních by měla zohledňovat i náročnost výkonu jejich funkce v porovnání s náročností práce členů
výborů. K tomuto stanovisku se připojil i pan Graclík, který osobně může porovnat práci ve výboru s prací v radě.
Objem materiálů, kterým se musí věnovat při svém zaměstnání je opravdu velký. Pro peníze se funkce radního určitě
dělat nedá, odměnu tak vnímá jako ohodnocení toho, že na sebe radní vzali zodpovědnost.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Chropyně stanoví
s účinností od 01.01.2021 výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva za výkon funkce člena Rady
města Chropyně na 4.400 Kč.
Hlasování
Přítomno 14, pro 3, proti 7, zdrželo se 4, nehlasoval 0
Pro: Martin Ivan, Ivan Juřena, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Jedlička, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová
Zdržel se: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Ing. Jakub Kalinec, Robert Lučan, JUDr. Navrátilová
Nehlasoval: -

USNESENÍ ČÍSLO 0179/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hr o p yně s t ano v í
s účinnosti od 01.01.2021 výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně za výkon
funkce člena Rady města Chropyně na 7.954 Kč.
Hlasování
Přítomno 14, pro 9, proti 2, zdrželo se 3, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Jedlička, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Radovan Macháček,
Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová
Proti: Martin Ivan, Ivan Juřena
Zdržel se: Robert Lučan, JUDr. Natalie Navrátilová, Mgr. Michal Vlasatý
Nehlasoval: -

13. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0231-ZM2020
Ing. Jiří Rosecký

Zastupitelstvo obce může v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
poskytnout svým členům mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální
výše odměny za výkon jím zastávaných funkcí. Jestliže tedy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění stanoví pro člena zastupitelstva obce naší velikosti
(který nezastává žádné jiné funkce) maximum ve výši 1.989 Kč, může být maximálně možná poskytnutá odměna
v kalendářním roce ve výši 3.978 Kč.
Odměny jsou navrženy takto:

•

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
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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,

•

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,

•

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,

•

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,

•

Ing. Radovan Macháček - člen rady města: částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně,

•

pan Martin Jedlička - člen rady města: částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,

•

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,

•

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,

•

Ing. Jakub Kalinec - člen zastupitelstva a investičního výboru zastupitelstva města: částku 6.000 Kč za plnění
úkolů spojených s přípravou materiálů hodnotících stav nemovitého majetku města,

•

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.

V případech pana Luďka Graclíka a pana Roberta Lučana je navržena odměna v maximální možné výši, jako
kompenzace za souběh výkonu více funkcí, přičemž zastupitelstvem města není schválena kumulace odměn za
souběh funkcí (náleží jim tedy odměna jen za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna).
Rozprava:
Pan Juřena navrhl, aby odměna navržená jeho osobě byla předána některé příspěvkové organizaci města. Ing. Sigmundová uvedla, že by se musel takový dar projednat a zanést do rozpočtu řádné schválenou úpravou, jednodušší
bude odměnu vyplatit a poté ji darovat tomu, koho si pan zastupitel sám vybere.
Mgr. Vlasatý souhlasil s vyplacením odměn, ale chybí mu v předkládaném materiálu klíč, podle kterého byla výše
odměny stanovena. Chtěl vědět, zda je rozpočítána nějakým spravedlivým systémem. Stejně tak se zajímal o to, zda
v této náročné době kvůli koronavirové nákaze byli odměněni ředitelé příspěvkových organizací, v zápisech z jednání
rady informace o tomto nenašel. Ing. Sigmundová uvedla, že všichni ředitelé příspěvkových organizací města
v letošním roce dostali mimořádné odměny, vyplacení odměn ředitelům je v pravomoci rady města. Paní starostka ví
také o tom, že následně i všichni ředitelé mysleli na své kolegy a spolupracovníky a v rámci finančních možností se je
pokusili odměnit za jejich práci v tomto náročném období, rozdělení a výše odměn je však již plně v kompetenci jednotlivých ředitelů. Klíč pro stanovení výše odměny členům zastupitelstva vychází z jednotné částky za účast na jednom zasedání hodnotící komise pro výběrové řízení. Tedy částka odpovídá tomu, kolikrát se který zastupitel zapojil
do výběrových řízení, dále také vychází z toho, kolik funkcí který zastupitel vykonává souběžně. Stanovení výše odměn bylo pečlivě voleno, souhlasí však s tím, že vždy bude někdo, komu se výpočet nemusí zdát příliš spravedlivý a
bude s výší navržené odměny nespokojen. Mgr. Vlasatý doplnil, že kdyby materiál obsahoval informaci o tom, že
zastupitel se účastnil jednoho, dvou, tří výběrových řízení, byly by jeho dotazy zbytečné. Ing. Sigmundová souhlasila
s tím, že klíč měl být součástí předkládaného materiálu a přislíbila, že tomu tak příště bude. Zopakovala ale, že nejde
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stejnou částkou ohodnotit účastníka výběrového řízení a práci na tabulkách hodnotících stav majetku města. Mgr.
Vlasatý se jmenovitě pozastavil nad navrženou odměnou panu Ivanovi, který byl dle jeho názoru za celý rok velmi
aktivní, ale je mu navrhována odměna pouze ve výši 1.500 Kč. Ing. Sigmundová uvedla, že pan Mgr. Vlasatý může
samozřejmě podat jiný návrh.
Pana Lučana zajímalo, proč odměny všech zastupitelů jsou zaokrouhleny, zatímco jeho a pana Graclíka nikoliv. Ing.
Rosecký uvedl, že z výpočtu použitého u všech zastupitelů vzešla jmenovitě u těchto dvou částka vyšší než umožňuje
zákon. Navržená výše je maximální možná.
Mgr. Vlasatý předložil protinávrh usnesení. U Bc. Novotného navrhl částku 6.000 Kč, panu Juřenovi 6.000 Kč, panu
Ivanovi 6.000 Kč, ostatní v předloženém znění. Ing. Rosecký se omluvil za to, že předkládaný materiál neobsahuje
klíč, podle kterého byla výše odměn navržena. Výpočet vycházel z částky 1.500 Kč za práci v jedné výběrové komisi.
Předkládaný protinávrh popírá spravedlivý výpočet.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje
mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně takto:
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 členstvím města Chropyně v MAS Jižní
Haná,
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,
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,
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,
Ing. Radovan Macháček - člen rady města: částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
pan Martin Jedlička - člen rady města: částku 9.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města
Chropyně,
Bc. Ivo Novotný - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města: částku 6.000 Kč za účast
v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
pan Ivan Juřena - člen zastupitelstva města a kontrolního výboru zastupitelstva města: částku 6.000 Kč za účast na
hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
Ing. Jakub Kalinec - člen zastupitelstva a investičního výboru zastupitelstva města: částku 6.000 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
pan Martin Ivan - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města: částku 6.000 Kč za účast
v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně.
Mimořádné odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc prosinec.
Hlasování
Přítomno 14, pro 1, proti 0, zdrželo se 13, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Michal Vlasatý

strana 16

Proti: Zdržel se: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav
Kalinec, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová
Nehlasoval: -

USNESENÍ ČÍSLO 0180/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
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 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,
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 14, pro 12, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert
Lučan, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Martin Ivan, JUDr. Natalie Navrátilová
Nehlasoval: -

14. Volba předsedy a člena Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0229-ZM2020
předsedající zasedání, předseda volební komise
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Podbod č. 1:

Volba volební komise

Vzhledem k tomu, že předseda investičního výboru pan Graclík hodlá rezignovat na tuto funkci, je třeba zvolit nového
předsedu tohoto výboru.
Nejprve je nutné zvolit tříčlennou komisi, která bude volby řídit. Do volební komise byli předsedajícím navrženi Ing.
Dana Jedličková, předsedkyně, Ing. Lenka Macháčková, členka komise, Ing. Jiří Pospíšil, člen komise.
Před zahájením hlasování o volební komisi zasedání opustil Mgr. Bajgar, MBA, přítomno je 13 členů zastupitelstva.

USNESENÍ ČÍSLO 0181/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v o lí
volební komisi ve složení: předsedkyně Ing. Dana Jedličková, členové Ing. Lenka Macháčková a Ing. Jiří Pospíšil.
Hlasování
Celkem 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Pro: Luděk Graclík, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Mgr. Milan Bajgar, MBA

Podbod č. 2:

Volba předsedy Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Po zvolení volební komise převzala řízení zasedání předsedkyně volební komise.
Volba dle volebního řádu proběhne aklamací (zvednutím ruky), žádným z přítomných členů zastupitelstva nebyla
navržena tajná volba. O navržených kandidátech bude hlasováno v abecedním pořadí. Každá z volebních stran, které
mají svého zástupce v současném zastupitelstvu, může navrhnout svého kandidáta. Kandidáta lze navrhnout, pokud
se svou kandidaturou souhlasil, a to bez ohledu na to, zda je na zasedání zastupitelstva přítomen, nebo není. Platnou
volbou vzniká usnesení.
Jelikož je investiční výbor složen za zástupců téměř všech volebních subjektů zastoupených v zastupitelstvu a jelikož
se stávající členové výboru shodli na návrhu na svého nového předsedu, byla obvyklá procedura oslovování všech
volebních stran zkrácena na dotaz, zda kromě návrhu členů investičního výboru, aby se jejich novým předsedou stal
Ing. Jakub Kalinec, má ještě někdo jiný návrh. Nikdo jiný návrh na předsedu investičního výboru neměl, proto bylo
přikročeno k hlasování s tím, že výměna na postu předsedy tohoto výboru proběhne k 01.01.2021.
Následovalo hlasování, kdy pro Ing. Jakuba Kalince hlasovalo 12 ze 13 přítomných zastupitelů. Podrobnosti o hlasování jsou obsahem zápisu volební komise, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení.

USNESENÍ ČÍSLO 0182/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně v o lí
předsedu Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně Ing. Jakuba Kalince, narozen
, a to s účinností od 01.01.2021.

Podbod č. 3:

, bytem

Potvrzení volby člena Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Ministerstvo vnitra ve svém metodickém doporučení uvádí, že dle dikce § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
zastupitelstvo města "volí předsedy a další členy výborů" a tedy v případě odvolání předsedy výboru z funkce by
mělo dojít i k automatickému zániku jeho členství ve výboru, nevyjádří-li se zastupitelstvo jinak. Hovoří však pouze o
případu odvolání, nikoli dobrovolné rezignaci.
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Zda při dobrovolné rezignaci na funkci předsedy výboru dochází k automatické rezignaci na funkci člena výboru
(pokud byla dotyčná osoba přímo do funkce předsedy zvolena) ministerstvo přímo neřeší. Lze však z výše uvedeného
odvodit i pro takový případ stejný postup. Záležitost byla konzultována s tajemníky měst a obcí Zlínského kraje a
panuje shoda na tom, že se jedná o totožnou situaci. Pokud tedy rezignující předseda projeví vůli ve výboru
pokračovat jako řadový člen a zastupitelstvo projeví vůli dotyčného ve výboru ponechat usnesením, není třeba
provést volbu stejné osoby do stejného výboru, avšak jiné funkce.
Návrh usnesení tedy obsahoval konstatování, že dosavadní předseda výboru pan Luděk Graclík od 01.01.2021
zůstává řadovým členem investičního výboru, neboť tuto vůli ve své rezignaci projevil. V případě, že by zastupitelstvo
města mělo jinou vůli a navržené usnesení neschválilo, proběhla by volba nového člena výboru.
Před tímto hlasováním se na jednání vrátil Mgr. Bajgar, MBA, přítomno je 14 členů zastupitelstva.

USNESENÍ ČÍSLO 0183/14ZM/2020:
Za s t upi tel s tv o m ě s ta C hro p yně ko ns t at uj e
že pan Luděk Graclík, narozen
, bytem
, zůstává členem Investičního výboru
Zastupitelstva města Chropyně i po rezignaci na funkci předsedy tohoto výboru k datu 31.12.2020.
Hlasování
Celkem 14, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0
Pro: Mgr. Milan Bajgar, MBA, Božena Hrabalová, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Robert Lučan,
Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Luděk Graclík
Nehlasoval: -

Tím skončila činnost volební komise a řízení schůze převzal zpět předsedající Ing. Macháček.

15. Všeobecná rozprava
Mgr. Bajgar, MBA, upozornil zastupitele na neustále se zvyšující objem dopravy ve městě. Domnívá se, že ve městě
naprosto chybí adekvátní počet přechodů pro chodce, které by umožnily bezpečný pohyb chodců při tomto neustále
se zvyšujícím se objemu dopravy. Přechody zcela chybí na ulicích Ječmínkova, Hrad, Nádražní atd. Na ulici Tovačovské vede přechod ke zrušené zastávce autobusů. Na tuto problematiku upozornil opakovaně, například v souvislosti
s přesunem žáků základní školy po městě, neboť na daných trasách žáků přechody pro chodce naprosto chybí. Požádal kolegy zastupitele, aby se touto problematikou začali komplexně zabývat. Zná například obce, které na svém
vstupu omezili vjezd nákladní dopravě. Ing. Sigmundová k případnému odklonění nákladní dopravy uvedla, že
v takovém případě musí existovat jiná - náhradní trasa, na které se neplatí mýtné. V případě Chropyně by náhradní
trasa musela vést po dálnici. Tento námět byl již diskutován s příslušným policejním odborem, bohužel s negativním
výsledkem. K záměru výstavby nových přechodů a k zajištění bezpečnosti přecházejících dětí uvedla, že i tato problematika se v celku pravidelně diskutuje s příslušnými odborníky. Bohužel výstavba nového přechodu musí splňovat
legislativní podmínky. Těmi je mimo jiné i určitá průtočnost vozidel i chodců a tyto limity žádné místo v Chropyni
nesplňuje. Vybudování žádného nového přechodu tedy není možné. Každý přechod by měl samozřejmě také navazovat na další komunikace, především na chodníky. Obává se, že ani vodorovné značení na ulici Tovačovské v místě
zrušené autobusové zastávky již podmínky přechodu pro chodce nesplňuje. Ke zvýšení bezpečnosti pohybu školní
mládeže v ulici Ječmínkova uvedla, že v rámci rekonstrukce této ulice bude v blízkosti školní jídelny vybudován obdobný retardér, jaký je v blízkosti prodejny Albert na Moravské ulici, který bude sloužit současně ke zpomalení vozidel i k přechodu chodců. Ing. Pospíšil doplnil slova paní starostky. K zatíženosti dopravou uvedl, že město jednalo se
správcem krajských komunikací i s Policií ČR jak omezit či odklonit průjezdy nákladní dopravy přes naše město. Jak
omezit jejich rychlost nebo tonáž. Město neuspělo se záměrem vybudování šikany, neuspělo s žádostí o prověřování
váhy nákladních vozidel nebo s měřením rychlosti. Prověřování přislíbili, ale současně sdělili, že je Policie ČR zavalena řadou jiných požadavků. K námětům ředitele základní školy na vybudování nových přechodů navrhl sepsat náměty a znovu zkusit dotčené orgány oslovit s žádostí o povolení vybudování nových přechodů. Dopředu však upozornil
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na to, že bez analýzy, která potvrdí, že navržená místa splňují příslušné limity projíždějící dopravy a počtu procházejících chodců, nebude patrně výsledek pozitivní. Zkusit se to ale samozřejmě znovu může. Mgr. Bajgar, MBA
k problematice dopravy ještě navrhl zvážit pořízení nových měřičů rychlosti.
Mgr. Bajgar, MBA dále obrátil debatu k rozhořčení obyvatel města nad tím, že se ve vnitroblocích města objevila řada
značek upozorňujících na to, že se daný chodník v zimě neudržuje. Občané jsou zděšeni. Na řadě míst není možné
najít vůbec cestu do potřebných lokalit po udržovaných chodnících. Občané chtějí vědět, kdo bude tyto označené
chodníky tedy udržovat. Chtějí vědět, zda se tímto město zbavuje zodpovědnosti k náhradě škody při případném
zranění na takovémto neudržovaném chodníku. Mgr. Bajgar, MBA, chtěl vědět, kdo toto zanesení města značkami
inicioval, kdo o něm rozhodl. Pan Kondler uvedl, že celý systém zimní údržby byl schválen radou města již před rokem. Jako každé Nařízení rady města bylo i toto v předepsaných lhůtách zveřejněno. Žádné námitky od občanů nebyly zaznamenány. Rozmístěním těchto značek došlo k tomu, že se označily úseky, které byly kompetentním odborníkem označeny jako dopravně nevýznamné. Došlo k jejich viditelnému označení. V žádném případě to neznamená, že
by SMM tyto úseky již nadále neudržovala. Díky označení těchto méně využívaných chodníků může SMM přednostně
věnovat péči neoznačeným, a tedy výrazně více využívaným důležitým úsekům. Poté se bude věnovat i méně důležitým úsekům, ale až poté, co ty důležité budou v pořádku. Viditelné označení bude mít své dopady do případného
pojistného plnění, respektive bude toto viditelné označení mít vliv na stanovení výše pojistného plnění. Mgr. Bajgar,
MBA, uvedl, že tak jako v čekárně ordinace zodpovídá příslušný lékař za případnou ztrátu věcí, i když si tam umístí
označení, že „za odložené věci nezodpovídá“, stejně tak se domnívá, že se město odpovědnosti za případný úraz
tímto označením nezbavilo. Mgr. Bajgar, MBA, však nechápe, proč je těchto značek po městě tak velké množství. Pan
Kondler mu vysvětlil, že takto musí být označen každý vstup na daný chodník. Někde byly značky umístěny na sloupy
veřejného osvětlení, ale nebylo možné sloupů využít všude. Odborný pracovník trval na tom, že takto musí být označen opravdu každý vstup na vybraný chodník. Mgr. Bajgar, MBA, trval na tom, že toto označení není logické. Například
příchozí na místní hřbitov budou jen těžko hledat udržovanou přístupovou cestu ke hřbitovu. Práci odborníka nezpochybňuje, ale praktické využití tohoto opatření nevidí. Domnívá se, že ve městě je přímo přeznačkováno, na pár metrech se střídají značky se zákazem vodění psů, neudržování chodníků a další. Jestli je to v souladu s legislativou je
věc jedna, ale jemu osobně se pohled na takové město nelíbí. Ing. Pospíšil doplnil slova ředitele SMM. Podle zákona o
pozemních komunikacích má každá obec možnost svým nařízením, které vydává rada obce, stanovit, že některé
úseky místních komunikací nebudou udržovány proto, že u nich není naplněn potřebný parametr dopravního významu. V případě Chropyně takto byly vyčleněny především méně využívané komunikace pro pěší zejména ve vnitrobloku sídliště apod. Důsledkem toho bude fakt, že pokud si někdo v takto označeném prostoru způsobí zranění, město
bude mimo odpovědnost. Procházející občan byl viditelným značením upozorněn na to, že má svému pohybu věnovat
zvýšenou pozornost nebo pokud možno zvolit jinou trasu. Celou záležitost vyvolaly požadavky rodičů, aby ve vnitrobloku kolem sáňkovacího kopce byla zimní údržba prováděna tak, aby nekolidovala s možností sáňkování. Věc
byla projednána komplexně z pohledu celé plochy města, byla projednána s příslušnými odborníky. O tom, že
v důsledku tohoto opatření bude město doslova zalesněno značkami se velice živě a dlouze diskutovalo. Opatření
bylo nakonec schváleno radou. Není nijak výjimečné, lze na něj narazit ve spoustě měst. Dojde-li v našem městě na
sněžení, SMM se bude moci prioritně věnovat důležitým úsekům a těmto ostatním až poté, co bude mít hlavní tahy
v pořádku. Pan Kondler také připomněl, že celá věc začala námitkami občanů na to, že je SMM naopak až příliš aktivní
a touto svou aktivitou znemožňuje dětem zimní radovánky ve vnitrobloku sídliště. Není možné neprovádět zimní
údržbu na chodníku, který není označen příslušnou informativní značkou. Proto se věc projednala komplexně, a to co
je vidět na ulicích je toho výsledkem. Neznamená to však, že by se pracovníci SMM přestali zimní údržbě věnovat. Ing.
Sigmundová popřála pracovníkům SMM, aby jim letošní zima dala příležitost ukázat, že systém bude fungovat bez
problémů. Mgr. Bajgar, MBA, chtěl debatu na toto téma ukončit postesknutím nad tím, že občané města nebyli o
tomto záměru včas předem informováni, ale pan Ivan se ještě obrátil na ředitele SMM s otázkou na výši nákladů na
osazení zmiňovaných značek. Pan Kondler uvedl, že značky byly objednány 13. listopadu a celková částka na příslušné faktuře činí 65.213,45 Kč.
Pan Graclík poznamenal, že v našem městě se na veřejné projednávání čehokoliv dostaví naprosto zanedbatelné
množství občanů, nikdo se v dané lhůtě nevyjádří, nevznese připomínky. Až je ale věc uzavřena, projednána, zrealizována, zahrnou občané město kritikou. Jako příklad uvedl rekonstrukci chodníku na náměstí Svobody. Na veřejné
jednání před provedením první části od domů s pečovatelskou službou ke křižovatce přišel jeden občan, jeho bratr,
nikdo víc. K realizaci druhé části ani nedošlo, byly podány dvě naprosto protichůdné petice až bezprostředně před
začátkem prací. Informace jsou zveřejňovány. Občané by měli být aktivní, pokud aktivní nejsou, měli by se následné
opožděné kritiky zdržet. Pan Hořínek se z facebookové diskuse domnívá, že občané jsou málo informováni. Řada
starších obyvatel se bojí, že si budou muset chodníky znovu zase sami uklízet.
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Pan Graclík obrátil debatu k velice častému parkování vozidel na silnici před provozovnou pana
na náměstí
Svobody. Neustálé parkování komplikuje provoz, často dochází ke kolizím, auta tam stojí pravidelně. Chtěl vědět, zda
by nebylo možné řidiče přimět, aby místo na silnici parkovali na nedalekém parkovišti na konci parku. Ing. Pospíšil
uvedl, že odstavení motorového vozidla na pozemní komunikace je možné, pokud na vozovce zůstane pro každý
jízdní pruh prostor o předepsané šířce. Domnívá se, že toto je v daném místě splněno, ale souhlasí s tím, že tam často
ke kolizím opravdu dochází. Podnět pana Graclíka prověří a zváží možné varianty řešení.
Pan Graclík se dále zajímal o aktuální situaci kolem zdvoukolejnění železniční trati. Ing. Pospíšil uvedl, že město
Chropyně v souvislosti s plánovanou modernizací trati Brno – Přerov pořizuje změnu územního plánu č. 3. Tato změna je označována jako vybudování obchvatu města Chropyně. Tento záměr se ale nedaří posunout dál, protože k
němu má ministerstvo dopravy negativní stanovisko s připomínkami, které se městu nedaří a patrně ani nepodaří
vypořádat. Naopak je město tlačeno k tomu, aby provedlo změnu územního plánu v Tovačovské ulici, čímž by se ale
otevřela cesta pro vybudování podjezdu. Město sleduje kroky investora – SŽDC. Investor pokračuje v přípravě podkladů. Sbírají potřebná povolení, která potřebují a dávají městu důrazně najevo, že stavbu provedou tak, jak chtějí
oni, tedy že vybudují v ulici Tovačovské onen nešťastný podjezd. Až bude mít investor podklady natolik kompletní, že
bude moci požádat o stavební povolení, vstoupí město do celé záležitosti opět velmi intenzivně se svým negativním
postojem. Město bude mít možnost výstavbě podjezdu bránit. Jedním z podkladů pro obranu města je nesoulad záměrů investora s platným územním plánem města. I městský úřad Kroměříž potvrdil svým stanoviskem, že záměr
investora je v rozporu s územním plánem města Chropyně. Toto stanovisko ale zrušil krajský úřad. Na věci to však nic
nemění. Záměr investora není v souladu s územním plánem Chropyně a město bude výstavbě podjezdu i nadále aktivně bránit.
Pan Hořínek se vrátil k debatě o zvýšené průjezdnosti kamiónů městem. Domnívá se, že je to vlivem stále nedokončené dálnice a opravy průtahu Přerovem. Řidiči kamionů se také systematicky vyhýbají úsekům, na kterých se musí
platit mýto. Navrhl požádat přes Policii ČR o nasazení mobilní váhy a opakované prověřování, zda projíždějící vozidla
nejsou přetížená nebo zda dodržují váhové limity s ohledem na mosty v bezprostředním okolí Chropyně. Ing. Sigmundová oponovala tím, že použití mobilní váhy si město již vyžádalo. Měření se provádělo ale až pod dálničním
mostem v Kroměříži, protože použití mobilní váhy je bohužel prostorově velice náročné, váha a odstavené vozidlo
nesmí bránit průjezdu dalším vozidlům. Žádné přetížení však nebylo prokázáno. Pan Bajer se domnívá, že nosnost
mostu přes Moštěnku je omezena na 12 tun, tudy by žádný kamion neměl vůbec jezdit. Zákazem odbočení do ulice
Hrad by se ulevilo alespoň této ulici a místní části. Pan Hořínek uvedl, že ani nosnost mostků na cestě na Skaštice
neumožňuje průjezd kamionů, a přesto tam jezdí.
Ing. Kalinec tlumočil žádost obyvatel ulice Krátká, aby byla opravena propadlá vpusť na vjezdu do této ulice, na vozovce po dešti zůstává stát voda. Ing. Sigmundová si tento podnět poznačila.
Pan Juřena požádal o vysvětlení, proč se musí budovat podjezd, proč není možné i po zmodernizování trati používat
přejezd se závorami. Pan Jedlička upozornil na to, že nové evropské železniční předpisy u trati projektované na 200
kilometrovou rychlost nepovolují jiné než mimoúrovňové křížení. Klasické přejezdy mohou být jen u tratí do rychlosti
160 km/hod.
Pan Juřena poté ještě jednou obrátil téma hovoru ke kamionové dopravě. Upozornil na to, že v Chropyni je průmyslová zóna. Jen do Svitapu přijelo letos 180 kamionů, a to je doba kovidová, je propad zakázek o 30 procent. Auta do
průmyslové zóny přijet musí. Pokud sem nebudou moci jezdit kamiony, nebude tady fungovat průmyslové zóna, tedy
lidé přijdou o práci.
Mgr. Vlasatý v souvislosti s novou výstavbou na ulici K. H. Máchy, a tedy i následnou právě probíhající opravou chodníku poškozeného touto výstavbou požadoval vysvětlení, proč si majitel sousední nemovitosti musí hradit opravu
nájezdu na svůj pozemek sám. Ing. Sigmundová uvedla, že stavebník pan
informoval město, že chodník poškozený při výstavbě bytového domu v blízkosti Restaurace U nádraží opraví na své náklady, respektive vybuduje nový
chodník od zahrádky restaurace až do ulice K. H. Máchy. O tom, že by se na této akci měl částečně podílet i majitel
sousední nemovitosti nic neví. Ing. Pospíšil se zajímal o to, kdo dal panu
takové informace. Město o ničem
takovém neví. U zahrady restaurace pan
chodník opraví, od křižovatky do ulice K. H. Máchy chodník zatím nebyl,
ten pan
vybuduje nově. Stávající chodník končí na hraně domu pana
. Ing. Sigmundová si v mezidobí
otevřela náhled na tuto ulici a zjistila, že chodník opravdu končí s plotem rodinného domu pana
, vedle ale
ještě leží na městském pozemku zatravňovací dlaždice, které mu patrně slouží jako vjezd či příjezd do jeho garáže.
Přislíbila, že věc bude prověřena.
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Mgr. Vlasatý připomněl, že je ideální doba pro přijetí úvěru a realizování nutných oprav městského majetku. Úvěry
jsou velmi dostupné za velice rozumné úroky.
Mgr. Vlasatý také přislíbil, že se jako lídr hnutí Společně pro Chropyni postará o to, aby pan zastupitel Michal Pospíšil,
který na jednání téměř nechodí a nedokázal za celé dva roky splnit uložený úkol, začal ke své funkci zastupitele přistupovat zodpovědně, anebo aby tuto funkci přenechal jiným, kteří jsou připraveni ji zodpovědně vykonávat.
A do třetice Mgr. Vlasatý zahájil v závěru této diskuse řadu vánočních a novoročních přání. Přidala se k němu i Ing.
Sigmundová. I předsedající Ing. Macháček před ukončením tohoto zasedání poděkoval všem zastupitelům za jejich
celoroční práci a popřál všem vše dobré do nového roku.
Poté předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 14. jednání v 18:53 ukončil.
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