RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 71. jednání dne 31.03.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1074/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1014/68RM/2021, 1023/68RM/2021, 1024/68RM/2021, 1035/69RM/2021,
1036/69RM/2021, 1042/69RM/2021, 1043/69RM/2021, 1045/69RM/2021, 1046/69RM/2021, 1049/69RM/2021,
1050/69RM/2021,
1055/70RM/2021,
1056/70RM/2021,
1057/70RM/2021,
1058/70RM/2021-1,2,
1059/70RM/2021-1,2,
1062/70RM/2021,
1063/70RM/2021,
1064/70RM/2021,
1065/70RM/2021,
1066/70RM/2021, 1067/70RM/2021, 1068/70RM/2021, 1069/70RM/2021, 1070/70RM/2021, 1071/70RM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1075/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2021 v rámci schváleného ukazatele paragrafu 3639 - Územní rozvoj.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Zpráva o výsledcích inventarizačních prací majetku města a příspěvkových organizací
města k 31.12.2020
USNESENÍ ČÍSLO 1076/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Zprávu o výsledcích inventarizačních prací majetku města a příspěvkových organizací města k 31.12.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
účetní jednotce města Chropyně a účetním jednotkám zřízených příspěvkových organizací města Chropyně řídit
se úkoly a doporučeními Ústřední inventarizační komise.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
Ústřední inventarizační komisi kontrolou plnění úkolů a doporučení uvedených ve Zprávě o výsledcích inventarizačních prací majetku města a příspěvkových organizací města k 31.12.2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Návrh na obsazení bytu v DPS - náměstí Svobody čp. 27, byt č. 7
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USNESENÍ ČÍSLO 1077/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody 27 Chropyně, paní
bytem
.

, trvale

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

6. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Černíček Trans, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1078/71RM/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 firmu ČERNÍČEKTRANS, s. r. o., IČ: 06563716, se sídlem J. Fučíka 667 Chropyně, s platností pro období, po které bude hrazen místní
poplatek dle příslušné obecně závazné vyhlášky. Parkovací místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství sídla
žadatele.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o vyhrazení parkovacího místa u čp. 710 v ulici Nádražní
USNESENÍ ČÍSLO 1079/71RM/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 žadatelky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Zastavitelné území Zadní Díly - návrh dalšího postupu v přípravě území k zástavbě
USNESENÍ ČÍSLO 1080/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí neodkladně jednat s vlastníky, respektive spoluvlastníky pozemků parcelních čísel 710, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/6, 715/7, 715/13 a 715/15 v katastrálním území Chropyně s cílem získat vlastnictví těchto pozemků.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Kácení dřevin - návrh
USNESENÍ ČÍSLO 1081/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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1. pokácení 1 kusu borovice lesní rostoucí na parcele číslo 1093/186 v katastrálním území Chropyně ve vlastnictví města Chropyně,
2. pokácení 2 kusů smrků ztepilých rostoucích na parcele číslo 106/4 v katastrálním území Chropyně ve vlastnictví města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 08.04.2021 podat žádost o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Vodovodní přípojka na pozemcích parcelní čísla 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1082/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s prodejem vodovodní přípojky nacházející se na pozemcích parcelní čísla 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území
Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 28.04.2021 zajistit nezbytnou dokumentaci související se záměrem prodeje vodovodní přípojky na pozemcích parcelní čísla 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území
Chropyně včetně zjištění ceny vodovodní přípojky v místě a čase obvyklé.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Konverze areálu Stavmont

Chropyně" - předání stavby

USNESENÍ ČÍSLO 1083/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o průběhu a předávání stavby "Konverze areálu Stavmont

Chropyně".

Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí předložit materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o souhlas se stavbou - kanalizační přípojka pro
USNESENÍ ČÍSLO 1084/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Kanalizační přípojka pro
v Chropyni", jejímž investorem bude
, bytem
. Stavba bude provedena mimo jiné na pozemku parcelní číslo 175/15 v katastrálním území Chropyně,
který je ve vlastnictví města Chropyně a bude napojena na kanalizační stoku KSPVC 300, která je rovněž ve vlastnictví města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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13. Smlouva o poskytnutí služeb v oblasti svozu odpadů - návrh na úpravu harmonogramu služeb
USNESENÍ ČÍSLO 1085/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města Chropyně zaslat firmě BIOPAS, s. r. o., IČ: 46960511, se sídlem Kaplanova 2959/6 Kroměříž, oznámení o úpravě harmonogramu svozu dle smlouvy o poskytnutí služeb pro období od 01.04.2021 do 30.06.2021,
spočívající ve vypuštění písmene c) z přílohy A. 1 smlouvy, aby bylo prakticky ukončeno poskytování služby spojené s vývozem kontejneru o objemu 7 m3.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se stavbou "Rodinný dům , p. č. 270/1 a 271/1 v k. ú. Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 1086/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Rodinný dům
, parc. č. 270/1 a 271/1, k. ú. Chropyně", jejímž investorem bude
,
bytem
. Součástí vyjádření města Chropyně k projektové dokumentaci záměru bude doporučení na úpravu průběhu oplocení v sousedství účelové komunikace pod zámkem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Odpisový plán organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na
rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1087/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
odpisový plán na rok 2021 organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Odpisový plán organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1088/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
odpisový plán organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Odpisový plán organizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2021
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USNESENÍ ČÍSLO 1089/71RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
odpisový plán organizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1090/71RM/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 1898/2021, zapsané pod
čj. 1903/2021, o zahájení společného řízení na stavbu "Přestavba prádelny na bytovou jednotku, přístavba
zádveří, Drahy 220, Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1238/2 v katastrálním území Chropyně,
2. usnesení oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského
úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 17497/2021, zapsané pod čj. MCH 1763/2021, o určení lhůty 5 dnů k uplatnění
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci řízení o žádosti o vydání změny č. 9 integrovaného povolení
pro zařízení "Sklad olejů Chropyně“ společnosti Rovina Energy, a. s.,
3. změnu č. 6 – opatření hejtmana Zlínského kraje, čj. NS/4 – COVID-19/1.7, zapsanou pod čj. MCH 1825/2021,
kterou se mění opatření hejtmana Zlínského kraje čj. NS/4 – COVID-19/1.1 ze dne 01.03.2021 ve znění jeho
změny č. 1. čj. NS/4 – COVID-19/1.2, změny č. 2. čj. NS/4 – COVID-19/1.3, změny č. 3 čj. NS/4 – COVID-19/1.4,
změny č. 4 čj. NS/4 – COVID-19/1.5 a změny č. 5 čj. NS/4 – COVID-19/1.6,
4. změnu č. 7 – opatření hejtmana Zlínského kraje, čj. NS/4 – COVID-19/1.8, zapsanou pod čj. MCH 1874/2021,
kterou se mění opatření hejtmana Zlínského kraje čj. NS/4 – COVID-19/1.1 ze dne 01.03.2021 ve znění jeho
změny č. 1. čj. NS/4 – COVID-19/1.2, změny č. 2. čj. NS/4 – COVID-19/1.3, změny č. 3 čj. NS/4 – COVID-19/1.4,
změny č. 4 čj. NS/4 – COVID-19/1.5, změny č. 5 čj. NS/4 – COVID-19/1.6 a změny č. 6 čj. NS/4 – COVID-19/1.7,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1849/2021, zapsané pod
čj. 1939/2021, o neodkladném odstranění stavby "Hospodářská část stavby rodinného domu
v k. ú. Plešovec" Chropyně, Plešovec
na pozemku stavební parcela 214 v katastrálním území Plešovec,
6. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1944/2021, zapsaný pod čj. 1940/2021, s umístěním stavby "Nové oplocení rodinného domu
, vč. odstranění stávajícího oplocení" Chropyně, Plešovec
na pozemku parcelní číslo 32, 31/3 a stavební parcela 214 v katastrálním území Plešovec,
7. změnu č. 8 – opatření hejtmana Zlínského kraje, čj. NS/4 – COVID-19/1.9, zapsanou pod čj. MCH 1944/2021,
kterou se mění opatření hejtmana Zlínského kraje čj. NS/4 – COVID-19/1.1 ze dne 01.03.2021 ve znění jeho
změny č. 1. čj. NS/4 – COVID-19/1.2, změny č. 2. čj. NS/4 – COVID-19/1.3, změny č. 3 čj. NS/4 – COVID-19/1.4,
změny č. 4 čj. NS/4 – COVID-19/1.5, změny č. 5 čj. NS/4 – COVID-19/1.6, změny č. 6 čj. NS/4 – COVID-19/1.7 a
změny č. 7 čj. NS/4 – COVID-19/1.8,
8. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1904/2021, zapsané pod
čj. 1957/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu "Předsazené lodžie Chropyně č. p. 591, 592, 593" na
pozemku parcelní číslo 1164 a 1167/1 v katastrálním území Chropyně,
9. rozhodnutí oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského
úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 78657/2020, zapsané pod čj. MCH 1969/2021, o vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Sklad olejů Chropyně“ společnosti Rovina Energy, a. s.,
10. Vyhlášení dotačního programu na zřízení a provoz stomatologické ordinace ve městě Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 07.04.2021

