RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 67. jednání dne 03.02.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0998/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0175/14ZM/2020, 0976/65RM/2020-1, 0976/65RM/2020-2, 0977/65RM/2021,
0978/65RM/2021, 0979/65RM/2021, 0980/65RM/2021, 0981/65RM/2021, 0982/65RM/2021, 0983/65RM/2021,
0984/65RM/2021,
0988/66RM/2021,
0990/66RM/2021,
0991/66RM/2021-1,
0991/66RM/2021-2,
0991/66RM/2021-3, 0992/66RM/2021, 0993/66RM/2021, 0994/66RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0169/14ZM/2020 na 17.02.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0999/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2021 v rámci schválených ukazatelů paragrafu 6112-Zastupitelstva obcí
a paragrafu 3636-Územní rozvoj.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Informace o kontrole nahrazující interní audit u města Chropyně za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1000/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o kontrole nahrazující interní audit u města Chropyně za rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330066158/001
USNESENÍ ČÍSLO 1001/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330066158/001 mezi městem Chropyně a firmou EG.D,
a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, ve věci stavby s názvem "Chropyně, Masarykova –
kabel NN,
" za účelem umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN, 2x kabelová skříň NN a jejího
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provozování na pozemku parcelní číslo 102/1 a 102/2 v katastrálním území Chropyně za úplatu 4.000 Kč bez DPH.
K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování mobilních služeb elektronických komunikací číslo
O2OP/716390
USNESENÍ ČÍSLO 1002/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy číslo O2OP/716390 o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací mezi městem Chropyně a firmou O2 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2
Praha 4-Michle, na dobu 24 měsíců, tedy do 12.03.2023.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh na obsazení bytů v DPS
USNESENÍ ČÍSLO 1003/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 27
, a bytu č. 3 v bytovém domě v ulici Hrázky čp. 787

, trvale bytem
, trvale bytem

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

7. Deratizace města Chropyně v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1004/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo na provedení deratizace v roce 2021 mezi městem Chropyně a firmou SERVIS 3xD, s. r. o.,
IČ: 28624581, se sídlem Jarmily Glazarové 370/5a Olomouc-Hejčín, za celkovou roční cenu 48.700 Kč + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Smlouva č. 1/2021 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 1005/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z a m ít á
uzavření smlouvy o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a firmou Ferdus, s. r. o., IČ: 01911848, se sídlem J. Fučíka 669 Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 17.02.2020 zpracovat analýzu ekonomických dopadů zapojení podnikatelů do systému třídění odpadu města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Úprava cen za ukládání odpadů na skládce Depoz, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1006/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Přílohy č. 5 ke Smlouvě č. 2004/071 o odstraňování odpadů na skládce uzavřenou mezi městem Chropyně
a firmou Depoz, s. r. o., IČ: 49445138, se sídlem Zdounky 27.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. "Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně" - zadávací podmínky
USNESENÍ ČÍSLO 1007/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací podmínky na veřejnou zakázku "Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně",
2. návrh smlouvy o dílo pro akci "Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně",
3. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to PROVING, s r. o., IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480 Hulín,
K+S STAVEBNÍ, s .r. o., IČ: 26257424, se sídlem Vrchlického 2899/31 Kroměříž, Ptáček - pozemní stavby, s. r.
o., IČ: 2589687, se sídlem Podvalí 629 Kojetín, SISKO, s. r. o., IČ: 47155558, se sídlem Velká Dlážka 527/6 Přerov, Skanska, a. s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a Praha-Karlín.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání pozemní komunikace (J. Fučíka
672)
USNESENÍ ČÍSLO 1008/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazeného parkovacího stání pro
, bytem
, s platností pro období, po které bude hrazen místní poplatek dle příslušné
obecně závazné vyhlášky. Parkovací místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště žadatele dle příslušného situačního nákresu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval 0

12. Žádost o prošetření organizace parkovacích míst u čp. 618
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USNESENÍ ČÍSLO 1009/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 23.06.2020 zajistit úpravu parkovacích ploch
před čp. 618 v ulici Moravská takovým způsobem, aby tato odpovídala normativním požadavkům na šířku parkovacích míst.
2. informovat žadatele , bytem
cích míst u čp. 618 v ulici Moravská v Chropyni.

, o postoji rady města k problematice parkova-

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

13. Žádost o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1010/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Přestavba prádelny na bytovou jednotku, Drahy 220, Chropyně", jejímž investorem bude Správa majetku města Chropyně, p. o., IČ: 47933763, se sídlem Komenského 348 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Sleva z nájemného pro neziskové organizace pro rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1011/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
doporučení ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se snížením nájemného v objektu čp. 40 na náměstí Svobody pro neziskové organizace pro rok 2021 o 14 %.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1012/67RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 598/2021, zapsané pod
čj. 622/2021, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "Předsazené lodžie Chropyně č. p. 591,
592, 593" na pozemku parcelní číslo 1164 a 1167/1 v katastrálním území Chropyně,
2. změnu č. 2 - opatření hejtmana Zlínského kraje, čj. NS/2 - COVID-19/1.5, zapsanou pod čj. MCH 650/2021, kterou se prodlužuje účinnost opatření ze dne 29.12.2020, čj. NS/2 - COVID-19/1.3, ve znění změny č. 1 ze dne
08.01.2021, čj. NS/2 - COVID-19/1.4, o určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10
let do 14.02.2021, nejpozději do skončení nebo zrušení nouzového stavu,
3. výzvu Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 945/2021, zapsanou pod čj.
952/2021, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby "Konverze areálu Stavmont GAJA Chropyně pro
SMM Chropyně - SO 01 Administrativní budova SMM" na pozemku parcelní číslo 390 v katastrálním území Chropyně,
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4. výzvu Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 939/2021, zapsanou pod čj.
953/2021, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby "Konverze areálu Stavmont GAJA Chropyně pro
SMM Chropyně - SO 02 Šatny zaměstnanců" na pozemku parcelní číslo 390 v katastrálním území Chropyně.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 09.02.2021

