RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 69. jednání dne 03.03.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1033/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1002/67RM/2021, 1003/67RM/2021, 1015/68RM/2021, 1016/68RM/2021,
1017/68RM/2021, 1018/68RM/2021, 1019/68RM/2021, 1020/68RM/2021, 1022/68RM/2021, 1023/68RM/2021,
1030/68RM/2021 a 1031/68RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1023/68RM/2021 na 31.03.2021 a 1025/68RM/2021 na 28.04.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. "Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně" – výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1034/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně", a to firmy
Skanska, a. s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a Praha 8-Karlín. Cena prací dle nabídky činí bez DPH
3.554.459 Kč, tj. 4.300.895,40 Kč s DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, pro akci "Komunikace Podlesí II, Chropyně“. Cena za
provedené práce je 45.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. "Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně" - vyhodnocení výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1035/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru dodavatele veřejné zakázky "Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně", a to firmy Biopas, s. r. o., IČ: 46960511, se sídlem Kaplanova 2959/6 Kroměříž, za celkovou cenu 2.479 938,70 Kč bez DPH, tj.
3.000.725,83 Kč s DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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4. Výdej kompostérů v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1036/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 31.03.2021 podat žádost o odklad termínu podání
zavěrečného vyhodnocení akce na projekt s názvem "Předcházení vzniku BRKO v Chropyni".
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Dětské hřiště v ulici K. H. Máchy
USNESENÍ ČÍSLO 1037/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou klasického dětského hřiště pro menší děti v lokalitě ulice K. H. Máchy na parcelách číslo 613/1 a 610/48
v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Záměr výstavby cyklostezky do Kroměříže, úsek Plešovec – Kroměříž
USNESENÍ ČÍSLO 1038/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k postupu prací při pořizování studie cyklostezky z Plešovce do Kroměříže.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Kompostárna Chropyně – dokumentace ke zpevnění části ploch, rozpočet
USNESENÍ ČÍSLO 1039/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí navrhnout prostřednictvím rozpočtového opatření částku potřebnou na provedení zpevněných ploch chropyňské kompostárny dle zpracované projektové dokumentace, a to
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Dodatek ke smlouvě o úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury
USNESENÍ ČÍSLO 1040/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku ke smlouvě o úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury mezi městem Chropyně a firmou NET4GAS, s. r. o., IČ: 27260364, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4-Nusle, schválenou usnesením číslo
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RM 3/117/14 ze dne 03.11.2014, týkající se překopu cyklostezky v úseku Chropyně – Plešovec v souvislosti s připravovanou stavbou "6114 MORAVIA – VTL PLYNOVOD, TU 166 Bezměrov 2B – TU 167 Kyselovice“.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o souhlas se stavbou – vodovodní přípojka pro
USNESENÍ ČÍSLO 1041/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Vodovodní přípojka k rodinnému domu
, bytem
,a
, bytem

", jejímž investorem budou
.

Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1042/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, za rok 2020,
2. Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2020,
3. převod hospodářského výsledku ve výši 32.901,53 Kč do rezervního fondu organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p.
o., za rok 2020 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za
rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1043/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2020,
2. Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2020,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 145.735,82 Kč takto: 20 % tj. 29.235,82 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 80 % tj. 116.500 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok
2020 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Zpráva o finanční kontrole v organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1044/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o finanční kontrole v organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o., provedené dne 08.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1045/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za rok
2020,
2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2020,
3. převod hospodářského výsledku ve výši 216.490,82 Kč do rezervního fondu organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
za rok 2020 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1046/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2020,
2. Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2020,
3. převod hospodářského výsledku ve výši 66.612,23 Kč do rezervního fondu organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., za rok 2020 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty
USNESENÍ ČÍSLO 1047/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty u organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Zpráva o kontrolní činnosti v organizaci Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1048/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o kontrolní činnosti, zpracovanou auditorkou Ing. Gitou Štolfovou, ze dne 17.02.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p.
o., za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1049/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za rok 2020,
2. Výroční zprávu o hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za rok 2020,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 244.831 Kč takto: 60 % tj. 146.898,60 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 40 % tj. 97.932,40 jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za
rok 2020 na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1050/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce 2020
na vědomí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb
USNESENÍ ČÍSLO 1051/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb mezi městem Chropyně a příspěvkovou organizací Služby občanům Chropyně, IČ: 08786691, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, v ceně 13.535 Kč plus DPH 21
% za kalendářní měsíc.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Návrh na obsazení bytu v DPS – náměstí Svobody čp. 26, Chropyně, byt č. 5
USNESENÍ ČÍSLO 1052/69RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26 Chropyně paní
bytem
.

, trvale

Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1053/69RM/2021:
Rad a mě 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 1171/2021, zapsané pod
čj. 1357/2021, o zahájení společného řízení "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,
2. oznámení oddělení právního a ochrany přírody Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 13796/2021, zapsané pod čj. MCH 1478/2021, o zahájení řízení k udělení výjimky ze
zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to konkrétně listonoha jarního, velevruba malířského, žábronožky sněžní, čmeláků rodu Bombus, mravenců rodu Formica,
jelce jesena, mníka jednovousého, piskoře pruhovaného, skokana skřehotavého, krátkonohého a zeleného,
čolka obecného a velkého, kuňky obecné, ještěrky obecné, koroptve polní, slavíka obecného, bobra evropského, vydry říční, z důvodu podání žádosti na stavbu "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín –
Přerov",
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1568/2021, zapsané pod
čj. 1581/2021, o zahájení společného řízení na stavbu "Předsazené lodžie Chropyně č. p. 591, 592, 593" na pozemku parcelní číslo 1164 a 1167/2021 v katastrálním území Chropyně,
4. opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021, čj. NS/4 – COVID-19/1.1, zapsané pod čj. MCH
1586/2021, o určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 2 do 10 let, s účinností od
01.03.2021 do skončení nouzového stavu.
5. informaci studenta Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci o provádění výzkumu formou
anonymního dotazníku sledující spokojenost občanů města s úrovní sportu, sportovišt a obecné tělesné kultury v Chropyni.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 10.03.2021

