RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 64. jednání dne 16.12.2020
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0950/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0172/14ZM/2020, 0447/33RM/2019, 0844/58RM/2020, 0868/60RM/2020,
0887/61RM/2020, 0888/61RM/2020, 0893/61RM/2020, 0898/62RM/2020, 0899/62RM/2020, 0900/62RM/2020,
0902/62RM/2020, 0908/62RM/2020, 0912/62RM/2020, 0915/62RM/2020, 0919/63RM/2020, 0920/63RM/2020,
0922/63RM/2020, 0923/63RM/2020, 0924/63RM/2020, 0927/63RM/2020, 0928/63RM/2020, 0929/63RM/2020,
0930/63RM/2020, 0931/63RM/2020, 0936/63RM/2020, 0939/63RM/2020, 0945/63RM/2020, 0946/63RM/2020 a
0947/63RM/2020.
Rad a m ě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0907/62RM/2020 na 13.01.2021, 0921/63RM/2020 na 13.01.2021 a
0948/63RM/2020 na 13.01.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0951/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů paragrafu 6171 - Činnost místní
správy a třídy 4 - Dotace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0952/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2021,
2. ukazatele zřízeným příspěvkovým organizacím, a to neinvestiční příspěvek Mateřské škole Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., ve výši 1.600.000 Kč, neinvestiční příspěvek Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
ve výši 6.000.000 Kč, neinvestiční příspěvek Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve
výši 1.500.000 Kč, odpisy ve výši 7.000 Kč, Správě majetku města Chropyně, p. o., neinvestiční příspěvek ve
výši 13.850.000 Kč, investiční příspěvek ve výši 4.100.000 Kč, odpisy ve výši 7.046.000 Kč a organizaci Služ-
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by občanům Chropyně, p. o., neinvestiční příspěvek ve výši 8.800.000 Kč, investiční příspěvek ve výši
1.000.000 Kč, odpisy ve výši 283.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh vnitřního předpisu - směrnice o používání soukromých mobilních telefonů ke služebním účelům a využívání služebních SIM karet
USNESENÍ ČÍSLO 0953/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Vnitřní předpis č. VP/06/2020 - Směrnice o používání soukromých mobilních telefonů ke služebním účelům a
využívání služebních SIM karet.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Návrh vnitřního předpisu - poskytování dotací z rozpočtu města a vyhlášení programů S,
Z a C pro rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0954/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Vnitřní předpis č. VP/07/2020, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně,
2. vyhlášení výzev pro podávání žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně pro rok 2021 na
podporu sportovní činnosti (PROGRAM S), na podporu zájmových a volnočasových aktivit (PROGRAM Z) a na
podporu financování sociálních služeb (PROGRAM C).
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. "Systém sběru odpadů v Chropyni - nádoby - oddělený sběr a nádoby - SKO" - veřejná zakázka
USNESENÍ ČÍSLO 0955/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
výzvu, zadávací dokumentaci a zadávací podmínky pro podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Systém sběru odpadů v Chropyni – nádoby – oddělený sběr a nádoby - SKO“, zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Rad a m ě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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7. "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01" - opakované výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0956/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy č. 7689/2020 mezi městěm Chropyně a Arcibiskupstvím olomouckým, IČ: 00445151, se
sídlem Wurmova 562/9 Olomouc, o společném postupu zadavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
"Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01“,
2. zadávací dokumentaci - textovou část k podlimitní veřejné zakázce "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev.
č. CHR-M01", zadávanou podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: podlimitní veřejná zakázka na dodávky, služby a související stavební práce,
3. návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01", zadávanou
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů - podlimitní
veřejná zakázka na dodávky, služby a související stavební práce pro oba společné zadavatele,
4. uzavření Příkazní smlouvy č. LM/36/2020 na administraci výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky pro
akci "Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01" mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem,
IČ: 87157608, se sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, za cenu 25.000 Kč.
Rad a m ě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace
USNESENÍ ČÍSLO 0957/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
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 žadatelky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. "XIII. etapa regenerace panelového sídliště Chropyně" - připomínky Společenství vlastníků domu čp. 627-628, Díly, Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0958/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně z am í t á
připomínku Společenství vlastníků domu čp. 627-628, Díly, Chropyně na vybudování chodníku od domu č. 627628 do komunikace v ulici Díly.
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10. "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně" - návrh dodatku č. 2
USNESENÍ ČÍSLO 0959/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.08.2020 na realizaci stavby "Rekonstrukce budovy Ječmínkova 258, Chropyně" mezi městem Chropyně a firmou PROVING, s. r. o., IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480 Hulín.
Cena víceprací je 592.200 Kč bez DPH, tj. 716.562 Kč včetně DPH. Termín dokončení stavby bude prodloužen o 14
dnů, tedy celkově včetně prvního dodatku bude realizace stavby 171 dnů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval 0

11. "Zpevnění nájezdu k pozemku parcelní číslo 981 v katastrálním území Chropyně" - žádost
o udělení souhlasu města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0960/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou "Zpevnění nájezdu k pozemku parcelní číslo 981 v katastrálním území Chropyně", na pozemku parcelní číslo 964 a 985 v katastrálním území Chropyně, jejímž stavebníkem jsou
a
, oba bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. "Modernizace prodejen Rynek - část Chropyně" - žádost o udělení souhlasu města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0961/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou "Modernizace prodejen Rynek - část Chropyně", na pozemku parcelní číslo 385/2 v katastrálním
území Chropyně, jejímž stavebníkem je AGRO - Měřín, obchodní společnost, s .r. o., IČ: 60738804, se sídlem Zarybnik 516 Měřín.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Parkoviště u Optiky" - žádost o udělení souhlasu města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0962/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně n eso uh la sí
se stavbou "Parkoviště u Optiky", na pozemku parcelní číslo 311 v katastrálním území Chropyně, jejímž stavebníkem je
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0
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14. Návrh rozpočtu na rok 2021 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0963/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozpočet na rok 2021 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0964/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozpočet na rok 2021 Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Souhlas s přijetím peněžního daru
USNESENÍ ČÍSLO 0965/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přijetí peněžního daru od paní
školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o.

, bytem

, ve výši 3.000 Kč pro Mateřskou

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

17. Návrh rozpočtu na rok 2021 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0966/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozpočet na rok 2021 Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Návrh rozpočtu na rok 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0967/64RM/2020:
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Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozpočet na rok 2021 organizaci Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0

19. Úprava rozpočtu č. 4 v roce 2020 - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0968/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., č. 4 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

20. Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2020 - Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0969/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., č. 1 v roce 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Návrh rozpočtu na rok 2021 Správy majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0970/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozpočet organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0971/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. vyplacení odměny řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Mgr. Milanu Bajgarovi, MBA, ve
výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
2. vyplacení odměny řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., panu Daliboru Kondlerovi ve výši uvedené
v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
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3. vyplacení odměny ředitelce Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., paní Ivetě Mašíkové ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
4. vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., paní Magdaléně Ratůzné ve výši
uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Návrh vnitřního předpisu města Chropyně dle § 305 zákoníku práce
USNESENÍ ČÍSLO 0972/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Vnitřní předpis č. VP/08/2020 - Vnitřní předpis města Chropyně dle § 305 zákoníku práce.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Plán zasedání Rady města Chropyně v roce 2021 a návrh termínů zasedání Zastupitelstva
města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0973/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Plán termínů zasedání Rady města Chropyně v roce 2021 včetně návrhu termínů zasedání Zastupitelstva města
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0974/64RM/2020:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6957/2020, zapsané
pod čj. 7019/2020, o vydání stavebního povolení na stavbu "Stavební úpravy bytového domu Nádražní 723724, Chropyně", na pozemku parcelní číslo 1085/6, 1085/16, 1085/17, 1085/18, 1085/21, 1085/22 v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6995/2020, zapsané
pod čj. 7060/2020, o zahájení řízení "O změně připojení stávajícího sjezdu k místní komunikaci" na pozemku
parcelní číslo 595/4 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7059/2020, zapsané
pod čj. 7075/2020, o vydání stavebního povolení na stavbu "Statek Chropyně - oprava objektu č. 17 a 6" na
pozemku parcelní číslo 1244/2, 1249, 1253/8, 1253/9, 1253/18, 1378/11 v katastrálním území Chropyně,
4. výzva Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/090893/2020, zapsaná pod čj. MCH 7110/2020, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
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"Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavba vodojemu Chropyně" na pozemcích parcelní
číslo 1583/19, 1583/23, 1589/39, 1583/40 v katastrálním území Chropyně,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7133/2020, zapsané
pod čj. 7161/2020, o povolení změny připojení stávajícího sjezdu k místní komunikaci v místě stávajícího
sjezdu z pozemku parcelní číslo 595/1 - nákladiště u koleje č. 7 na místní komunikaci v ulici Nádražní na pozemku parcelní číslo 595/4 v katastrálním území Chropyně,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7160/2020, zapsané
pod čj. 7165/2020, o prodloužení doby zkušebního provozu stavby "Přístřešek pro uskladnění zemědělských
strojů a manipulační plocha pro skladování inertních materiálů - kompostárna pro město Chropyně" na pozemku parcelní číslo 295/2 v katastrálním území Chropyně, a to do 31.12.2021,
7. kolaudační souhlas Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž
čj. MeUKM/092161/2020, zapsaný pod čj. MCH 7210/2020, s užíváním stavby "Úprava odtokových poměrů
dešťových vod ze skladu Plešovec" na pozemcích parcelní číslo 151, 150/2, 150/815, 150/16 a 271 v katastrálním území Plešovec,
8. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7179/2020, zapsané
pod čj. 7202/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
9. oznámení oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského
úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 80981/2020, zapsané pod čj. MCH 7230/2020, o zahájení správního řízení ve
věci vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Sklad olejů Chropyně" společnosti Rovina Energy, a. s., a žádost o vyjádření k předloženým podkladům,
10. rozhodnutí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru stavebního řádu a životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 64714/2020, zapsané pod čj. MCH 6780/2020, o udělení souhlasu k
provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem organizaci Správa majetku města
Chropyně, p. o., v ulici Nádražní na pozemcích parcelní číslo 609 a 610/44 v katastrálním území Chropyně,
11. oznámení oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru stavebního řádu a životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 78031/2020, zapsané pod čj. MCH 6880/2020, o zahájení správního
řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním
řádem organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o., na pozemku parcelní číslo 295/2 v katastrálním
území Chropyně,
12. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/093117/2020, zapsané pod čj. MCH 7299/2020, o povolení k nakládání s podzemními vodami a k jejich odběru ze studny na pozemku parcelní číslo 1438 v katastrálním území Chropyně,
13. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7244/2020, zapsaná pod čj.
7341/2020, k odstranění nedostatků a doplnění projektové dokumentace ke stavbě "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,
14. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7184/2020, zapsané
pod čj. 7342/2020, o vydání stavebního povolení na stavbu "Modernizace prodejen RYNEK - část Chropyně"
na pozemku parcelní číslo 385/2 a 391/11 v katastrálním území Chropyně,
15. zprávu velitele Jana Bednáře o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Chropyně.
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Jedličková Dana Ing., Vedoucí OVV - 46
Datum vyhotovení výpisu: 25.01.2021

