RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 72. jednání dne 14.04.2021
1. Rozšíření kamerového systému města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1091/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
rozšíření kamerového systému o pět kamer, a to o dvě v ulici Ječmínkova, umístěné na budově čp. 258 (sídlo organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.) a o tři kamery na sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulic
Tovačovská a Ječmínkova. Dle cenové nabídky dodavatele Romana Gahury, IČ: 67525423, se sídlem Včelín 1061
Hulín, je cena této III. etapy rozšíření kamerového systému 339.219,00 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. "Chropyně - dopravní automobil" - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1092/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
na doporučení výběrové komise, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku podal dodavatel TECHSPORT, s. r. o., IČ: 25524135, se sídlem Pekařská 393/33 Brno-Staré Brno. Cena dle nabídky činí
827.625,00 Kč bez DPH, tj. 1.001.427,00 Kč s DPH. S vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva na dodávku dopravního automobilu dle podané nabídky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská
USNESENÍ ČÍSLO 1093/72RM/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
, osobu ZTP, bytem
s platností pro období platnosti průkazu ZTP. Parkovací místo
bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště žadatele.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o souhlas se stavbou - plynová přípojka pro
USNESENÍ ČÍSLO 1094/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Plynofikace rodinného domu
tem
.

Chropyně", jejímž investorem bude

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

5. "Systém sběru odpadů v Chropyni – evidenční systém - opakované" – vyhodnocení výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1095/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru dodavatele veřejné zakázky "Systém sběru odpadů v Chropyni - evidenční systém - opakované", a to
firmy INISOFT, s. r. o., IČ: 25417657, se sídlem Rumjancevova 696/3 Liberec I-Staré Město, za celkovou cenu
614.012,40 Kč bez DPH, tj. 742.955,00 Kč s DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Investiční akce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1096/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
oslovit Ing. Libora Malůška, IČ: 87157608, se sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, KM admin, s. r. o., IČ: 05107521,
se sídlem Bílany 26 Kroměříž, MCI SERVIS s. r. o., IČ: 27718158, se sídlem Pod Vodojemem 2607 Zlín, s žádostí o
podání nabídky na administraci výběrových řízení investičních akcí "Kompostárna Chropyně – zpevnění části ploch
– I.etapa" a "VO EFEKT 2021".
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí předložit Radě města Chropyně návrh na oslovení firem na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy Střediska volnočasových aktivit města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1097/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0188/16ZM/2021, 0194/16ZM/2021,
1081/71RM/2021, 1085/71RM/2021 a 1086/71RM/2021.

1075/71RM/2021,

1077/71RM/2021,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1078/71RM/2021, 1079/71RM/2021 a 1084/71RM/2021 na 28.04.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1098/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2021 v rámci schváleného ukazatele paragrafu 3636 – Územní rozvoj a
ukazatele oddílu paragrafu 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Vyhlášení výzvy k podání nabídky na investiční úvěrový rámec
USNESENÍ ČÍSLO 1099/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyhlášení výzvy k podání nabídky na investiční úvěrový rámec do výše 100.000.000,00 Kč s předpokládanou dobou čerpání úvěru od 01.01.2022 do 31.12.2026.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030053897/008
USNESENÍ ČÍSLO 1100/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030053897/008 mezi městem Chropyně a
firmou EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, na zatíženou nemovitost pozemek
parcelní číslo 327/1, 279/2, 278, 288 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem "Chropyně, Za Zámkem-lokalita zahrad". Výše jednorázové úplaty činí 24.320,00 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 EG.D, a. s.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030053897/003
USNESENÍ ČÍSLO 1101/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030053897/003 mezi městem Chropyně a
firmou EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, na vlastnický podíl 1/2 pozemku parcelní číslo 279/3, 276/2, 279/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem
"Chropyně, Za Zámkem-lokalita zahrad". Výše jednorázové úplaty za vlastnický podíl činí 27.760,00 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 EG.D, a. s.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o příspěvek na lávku Josefínka
USNESENÍ ČÍSLO 1102/72RM/2021:
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Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně na červnovém zasedání zastupitelstva města zamítnout žádost spolku Lužňáci, z.
s., na proplacení příspěvku na rekonstrukci lávky u Josefínky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 071 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 1103/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 071 v ulici Drahy čp. 220 o velikosti 1+kk paní

, trvalým pobytem

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

14. Návrh servisní smlouvy na produkt CODEXIS GREEN
USNESENÍ ČÍSLO 1104/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Servisní smlouvy č. 490210375 programového vybavení CODEXIS® GREEN mezi městem Chropyně a firmou ATLAS consulting, s. r. o., IČ: 46578706, se sídlem Výstavní 292/13 Ostrava-Moravská Ostrava, jejímž předmětem je poskytnutí 5 přístupů (licencí k užití) do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS®
GREEN, včetně doplňků Vzory smluv, Monitor Obecní samospráva, Spory – obecní samospráva, Monitor Daně, Monitor Účetnictví, Účetní spory, Rekodifikace, Sledované dokumenty a Liberis Silver na dobu neurčitou za cenu
17.480 Kč ročně bez DPH. Součástí smlouvy je ustanovení o pořízení monitoru Účetnictví s jednorázovou platbou
20.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24.03.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1105/72RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně k o n st a tuj e
že plocha u domu čp. 529 v ulici Tyršova vykazuje známky pokojného stavu a není třeba aktuálně měnit účel využití.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit v termínu do 26.05.2021 zpracování znaleckého posudku na zjištění tržní ceny
budovy čp. 348 v ulici Komenského a budovy čp. 341 v ulici Masarykova.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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16. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1106/72RM/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 2195/2021, zapsané pod
čj. 2199/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Nádražní,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2201/2021, zapsané pod
čj. 2217/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici J. Fučíka,
3. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.03.2021, čj. 3 As 36/2019-45, zapsaný pod čj. MCH 2134/2021,
o zamítnutí kasační stížnosti ze dne 28.01.2019 podané stěžovateli, kterými jsou
, 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),
4. usnesení oddělení právního a ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUSP 8450/2021, zapsané pod čj. MCH 2215/2021, o určení nahlížení do spisu s možností vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí 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",
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2136/2021, zapsané pod
čj. 2236/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu "Městské kulturní středisko Chropyně - revitalizace
společenského sálu" na pozemku parcelní číslo 1108/12, 1108/13, 1108/14 a 2366 v katastrálním území Chropyně,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2249/2021, zapsané pod
čj. 2364/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu "Přestavba prádelny na bytovou jednotku, přístavba
zádveří, Drahy 220, Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1238/2 v katastrálním území Chropyně,
7. informaci o povinnosti města uhradit náklady v předpokládané výši do 10.000 Kč související se zajištěním izolace občana města Chropyně, který je v současné době pozitivní na COVID-19 a bez přístřeší.
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: 28.04.2021

