RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 68. jednání dne 17.02.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1013/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0169/14ZM/2020, 0996/66RM/2021, 0999/67RM/2021, 1001/67RM/2021,
1004/67RM/2021, 1005/67RM/2021, 1006/67RM/2021, 1007/67RM/2021, 1008/67RM/2021, 1009/67RM/2021,
1010/67RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0872/60RM/2020 ze dne 21.10.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje podzemní přečerpávací stanice odpadních vod v katastrálním území Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1014/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej nemovitosti - podzemní přečerpávací stanice odpadních vod nacházející se na pozemku parcela číslo 51/2 v katastrálním území Plešovec za cenu 155.000 Kč, a to společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž. Jedná se o konečnou
cenu, DPH se v tomto případě neodvádí. 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:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Investiční úvěrový rámec
USNESENÍ ČÍSLO 1015/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit záměr přijetí investičního úvěrového rámce do výše 100.000.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně s analýzou financí a ratingem
USNESENÍ ČÍSLO 1016/68RM/2021:
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Podnikatelé zapojení do odpadového systému města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1021/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace týkající se podnikatelů zapojených do odpadového systému města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
panu místostarostovi v termínu do 28.04.2020 navrhnout řešení zapojení podnikatelů do odpadového systému
města Chropyně od 01.07.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. "Systém sběru odpadů v Chropyni - evidenční systém" - výzva a zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
USNESENÍ ČÍSLO 1022/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Systém sběru odpadů v Chropyni – evidenční systém", včetně návrhu firem k oslovení s výzvou na předložení cenové nabídky,
2. provedení administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Systém sběru odpadů v Chropyni – evidenční systém", a to společností Agentura ValFia, s. r. o., IČ: 03570738, se sídlem Rudé Armády
646/47 Rousínov-Rousínovec, za cenu 24.200 Kč včetně DPH.
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. "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01" – výběr dodavatele a TDI
USNESENÍ ČÍSLO 1023/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
1. o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01", a to firmy
SOVIS CZ, a. s., IČ: 27532208, se sídlem V Mlejnku 608/3a Hradec Králové. Cena prací dle nabídky činí 2.369.511
Kč bez DPH, tj. 2.867.109 Kč s DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
2. uzavření příkazní smlouvy na zajištění funkce technického dozoru na stavbě "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01" mezi městem Chropyně a Ing. Jaromírem Dybalem, IČ: 63685850, se sídlem Smetanova 1150 Valašské Meziříčí, za cenu 88.000 Kč bez DPH. Ing. Jaromír Dybal je plátcem DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Možnost získání dotace z Programu péče o krajinu
USNESENÍ ČÍSLO 1024/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zajistit zpracování a včasné podání žádosti o dotaci z dotačního programu péče o krajinu neprodleně po vyhlášení
příslušné výzvy, a to na záměr výsadby zeleně na pozemcích parcelní čísla 1569/1, 1629/7, 1629/8 1630/14,
1630/15 a 1630/16, vše v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Smlouva se Zásilkovnou na umístění Z-BOXU
USNESENÍ ČÍSLO 1025/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a firmou Zásilkovna, s. r. o., na umístění 2 ks Z-BOXŮ,
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s umístěním 1 ks Z-BOXU v ulici Moravská na parcelním čísle 1093/47 a s umístěním 1 ks Z-BOXU na náměstí Svobody na parcelním čísle 372/1.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Nabídka na administraci projektu Moderní městský úřad Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1026/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
nabídku firmy Project Assistance, s. r. o., IČ: 08089612, se sídlem Lidická 700/19 Brno, na administraci projektu
Moderní městský úřad Chropyně podpořený z ESF v rámci výzvy 109 OPZ.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh vnitřního předpisu města Chropyně - Směrnice pro řízení rizik
USNESENÍ ČÍSLO 1027/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně v yd áv á
Vnitřní směrnici č. VP/02/2021 - Směrnice pro řízení rizik.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Schválení Směrnice č. 17 Organizace a schvalování účetní závěrky - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1028/68RM/2021:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Směrnici č. 17/2020 organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Organizace schvalování účetní závěrky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Aktualizace Směrnice č. 4 Ceník služeb a krátkodobých pronájmů - Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1029/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s novou Směrnicí č. 4/2020/1 organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Ceník služeb a krátkodobých pronájmů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. "Systém sběru odpadů v Chropyni" - výběrové řízení na odpadní nádoby
USNESENÍ ČÍSLO 1030/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
1. o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku "Systém sběru odpadů v Chropyni – nádoby – oddělený sběr a nádoby – SKO", a to firmy SDO Technika, s. r. o., IČ: 29446619, se sídlem Jaselská 451 Šenov u Nového Jičína.
Cena prací dle nabídky činí 3.739.500 Kč bez DPH, tj. 4.524.795 Kč s DPH.
2. o vyloučení účastníka zadávacího řízení firmy ELKOPLAST CZ, s. r. o., IČ: 25347942, se sídlem Štefánikova 2664
Zlín, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení údajů a dokladů požadovaných zadavatelem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24.02.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1031/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne
24.02.2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24.02.2021 pana radního Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 24.02.2021 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Na vědomí
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USNESENÍ ČÍSLO 1032/68RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1091/2021, zapsaný pod čj. 1112/2021, s užíváním stavby "Stavební úpravy, objekt Drahy 220, Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1238/2 v katastrálním území Chropyně,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1052/2021, zapsané pod
čj. 1114/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
3. rozsudek čj. 30 A 181/2018-61, kterým rozhodl Krajský soud v Brně o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí žalovaného, Krajského úřadu Zlínského kraje, ze dne 05.10.2018, čj. KUZL 70311/2018, kterým bylo zamítnuto
odvolání žalobců
, bytem
,a
, bytem
, proti rozhodnutí o stavbě, sp. zn. 7017/2017/0VŽP,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 905/2021, zapsané pod
čj. 1169/2021, 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,
5. podání informace Nejvyššího správního soudu ze dne 10.02.2021, čj. 3 As 36/2019-42, zapsané pod čj. MCH
1172/2021, o obdržení vyjádření žalovaného, Ministerstva životního prostředí České republiky, ke kasační
stížnosti ze dne 28.01.2019 podané stěžovateli, kterými jsou
a
, oba bytem
, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18.12.2018, čj. 29 A 205/2016-275, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29.10.2019, čj. 72750/ENV/15, 1657/15 (o námitkách proti návrhu na
vyhlášení Přírodní památky Záříčské louky),
6. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/013388/2021, zapsané pod čj. MCH 1238/2021, o zrušení povolení ze dne 08.01.2020, čj.
MeUKM/001691/2020, k vypouštění odlehčených odpadních vod z areálu ČOV Chropyně do vod povrchových –
do vodního toku Mlýnský náhon na toku Malá Bečva.
7. opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 15.02.2021, čj. NS/3 - COVID-19/1, zapsané pod čj. MCH 1256/2021,
o určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let, s účinností od 15.02.2021 do skončení nouzového stavu,
8. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1262/2021, zapsané pod čj. 1317/2021, s užíváním stavby "Konverze areálu
Chropyně pro SMM Chropyně –
SO 02 Šatny zaměstnanců" na pozemku parcelní číslo 391/4 a 391/5 v katastrálním území Chropyně,
9. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1253/2021, zapsané pod čj. 1318/2021, s užíváním stavby "Konverze areálu
Chropyně pro SMM Chropyně –
SO 01 Administrativní budova SMM" na pozemku parcelní číslo 390 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 24.02.2021

