RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 65. jednání dne 13.01.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0975/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0176/14ZM/2020/, 0177/14ZM/2020/, 0180/14ZM/2020/, 0732/51RM/2020,
0853/58RM/2020,
0907/62RM/2020,
0921/63RM/2020,
0925/63RM/2020,
0930/63RM/2020/1,
0930/63RM/2020/2,
0933/63RM/2020,
0934/63RM/2020,
0938/63RM/2020,
0941/63RM/2020,
0948/63RM/2020,
0951/64RM/2020,
0951/64RM/2020,
0955/64RM/2020,
0956/64RM/2020/1,
0956/64RM/2020/2,
0956/64RM/2020/3,
0957/64RM/2020,
0958/64RM/2020,
0959/64RM/2020,
0960/64RM/2020, 0961/64RM/2020, 0962/64RM/2020.
Rad a m ě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0120/11ZM/2020 na 30.06.2021.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT001030062887/002 - ELMO a vyjádření k územnímu řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0976/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT-001030062887/002-ELMO mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400 na
zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 192/10, 197, 203 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, Podlesí - kabel NN,
". Výše jednorázové úplaty činí 11.900 Kč
bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i
ostatní náklady s uzavřením této smlouvy hradí firma E.ON Distribuce, a. s.
Rad a m ě s ta Chr o py ně u klád á
zaslat žadateli vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a upozornit jej na přítomnost technické
infrastruktury v dotčeném území.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouvy o pachtu - část parc. č. 1002/5 v lokalitě "U hřbitova" (2 zveřejnění)
USNESENÍ ČÍSLO 0977/65RM/2021:
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Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městěm Chropyně a
1. paní
, bytem
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 45 m2 v lokalitě u hřbi2
tova, za cenu 2 Kč/m /rok, za účelem zahrádkářské činnosti,
2. paní
, bytem
, na část parc. č. 1002/5 o výměře 40 m2 v loka2
litě u hřbitova, za cenu 2 Kč/m /rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Zveřejnění záměru prodeje čerpací stanice odpadních vod v Plešovci
USNESENÍ ČÍSLO 0978/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje čerpací stanice odpadních vod v Plešovci, nacházející se na pozemku p. č. 51/2 v k. ú.
Plešovec, za minimální nabídkovou cenu 150.000 Kč. Jedná se o konečnou cenu, DPH se v tomto případě neodvádí. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace (Moravská
661)
USNESENÍ ČÍSLO 0979/65RM/2021:
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 žadatele dle příslušného situačního nákresu.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace (Moravská
664)
USNESENÍ ČÍSLO 0980/65RM/2021:
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 dle
příslušného situačního nákresu.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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7. Změny v odpadové legislativě
USNESENÍ ČÍSLO 0981/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
aktuální změny v odpadové legislativě, a to zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou
životností č. 542/2020 Sb., související změnový zákon - místní poplatky za komunální odpad, novelu zákona o
obalech č. 477/2001 Sb.
Rad a m ě s ta Chr o py ně u klád á
podat žádost o slevu na poplatku za uložení odpadu na skládku.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby "Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 0982/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy zadávací dokumentace na svoz odpadů v Chropyni pro období od 01.07.2021 na dobu neurčitou.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. „Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 0983/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy č. LM/02/2021 s Ing. Liborem Malůškem, Františka Kokeše 1057 Hulín, IČ: 87157608,
na administraci výběrového řízení pro akci „Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně“, za cenu 24 000 Kč. Ing.
Libor Malůšek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Stížnost na záměr města Chropyně neprovádět zimní údržbu některých komunikací
USNESENÍ ČÍSLO 0984/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
stížnost
, bytem
ulic Moravská a Nádražní.
Rad a m ě s ta Chr o py ně u klád á

, na neprovádění zimní údžby chodníku ve vnitrobloku
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vyrozumět stěžovatelku o tom, že na předmětném chodníku bude zimní údržba provedena podle možností
správce komunikace poté, co budou ošetřeny důležité komunikace ve městě.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh vnitřního předpisu - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
USNESENÍ ČÍSLO 0985/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Vnitřní předpis č. VP/01/2021 - Pravidla pro podávání a vyřizování petic a stížností.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 0986/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Výroční zprávu města Chropyně dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
USNESENÍ ČÍSLO 0986/65RM/2021:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
platový výměr Mgr. Milana Bajgara, MBA, ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a paní Magdalény Ratůzné, ředitelky Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a to s účinností od 01.01.2021.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0987/65RM/2021:
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 7348/2020, zapsané
pod čj. 7384/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Nádražní před domem čp. 771,
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2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 7395/2020, zapsané
pod čj. 7399/2020, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská před domem čp. 663,
3. usnesení oddělení právní a ochrany přírody Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 82265/2020, zapsané pod čj. MCH 7401/2020, kterým se určuje účastníkům řízení
nahlížení do spisu s možností vyjádřit se k podkladům před udělení výjimky ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů za účelem realizace monitoringu vlka obecného lhůtu do 7 dnů po obdržení usnesení,
4. kolaudační souhlas oddělení ochrany vod a prostředí - vodoprávní úřad Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/94830/2020, zapsaný pod čj. MCH 7420/2020, s užíváním stavby "Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavba vodojemu Chropyně" - "SO 01 VDJ Chropyně, TZ 01 Vodovodní propoj a odpad z VDJ, TZ 02 Strojně technologická část VDJ, TZ 03 Elektrotechnická část VDJ - zkušební
provoz" na pozemcích parcelní číslo 1583/19, 1583/23, 1583/39, 1583/40 v katastrálním území Chropyně,
5. opatření hejtmana Zlínského kraje čj. NS/2 - COVID - 19/1.3, zapsané pod čj. 40/2021, kterým se určuje vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 96/2021, zapsané pod
čj. 121/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská
před domem čp. 651,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 113/2021, zapsané
pod čj. 122/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská před domem čp. 651,
8. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 101/2021, zapsané
pod čj. 123/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská před domem čp. 713,
9. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 114/2021, zapsaný pod čj. MCH 129/2021, s umístěním stavby "Osazení 7 ks mobilních skladů" na pozemku parcelní číslo
366/3 v katastrálním území Chropyně,
10. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 125/2021, zapsané
pod čj. MCH 172/2021, o povolení změny stavby před jejím dokončením "Kompostárna pro město Chropyně"
na pozemku parcelní číslo 295/2, 295/3, 296/2 v katastrálním území Chropyně, spočívající v prodloužení lhůty stavby do 31.12.2022,
11. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 43/2021, zapsané pod
čj. MCH 182/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu "Novostavba rodinného domu a kopaná studna s
vodovodem", na pozemku parcelní číslo 1438 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
a panu
, oba
,
12. změna č. 1 - opatření hejtmana Zlínského kraje, čj. NS/2 - COVID-19/1.4, zapsaná pod čj. MCH 208/2021, kterou se prodlužuje účinnost opatření ze dne 29.12.2020, čj. NS/2 - COVID-19/1.3 o určení vzdělávacích zařízení
k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let do 22.01.2021, nejpozději do skončení nebo zrušení nouzového
stavu.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Jedličková Dana Ing., Vedoucí OVV - 46
Datum vyhotovení výpisu: 20.01.2021

