RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 73. jednání dne 28.04.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1107/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0195/16ZM/2021, 0196/16ZM/2021, 0204/16ZM/2021, 1058/70RM/2021,
1059/70RM/2021, 1060/70RM/2021, 1061/70RM/2021, 1092/72RM/2021, 1096/72RM/2021, 1096/72RM/2021,
1098/72RM/2021, 1099/72RM/2021, 1100/72RM/2021, 1101/72RM/2021 a 1103/72RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1021/68RM/2021, 1025/68RM/2021, 1078/71RM/2021, 1079/71RM/2021,
1082/71RM/2021, 1084/71RM/2021 a 1095/72RM/2021 na 12.05.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1108/73RM/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 oddílu paragrafu 55 – Požární
ochrana a integrovaný záchranný systém a paragrafu 3699 – Ostatní záležitosti komunálních služeb.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouva o nájmu pozemku, lokalita ul. Drahy, část parc. č. 1239/2
USNESENÍ ČÍSLO 1109/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a
, bytem
, na část parcelního čísla 1239/2 o výměře 30 m2 v lokalitě ulice Drahy čp. 220, za cenu 10,00 Kč/m2/rok, za
účelem umístění stavby kůlny, garáže.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o finanční dar - spolek SH ČMS - SDH Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1110/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření darovací smlouvy mezi městem Chropyně a spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chropyně, IČ:
63459531, se sídlem Palackého 347 Chropyně, zastoupeným starostkou Věrou Zapletalovou, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1111/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva o pachtu - část parc. č. 108 v lokalitě "Mlýn"
USNESENÍ ČÍSLO 1112/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
, na část
parcelního čísla 108 o výměře 182 m2 v lokalitě "Mlýn", za cenu 2,00 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Zveřejnění záměru výpůjčky, část parc. č. 372/1 a část parc. č. 1093/47
USNESENÍ ČÍSLO 1113/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
záměr obce dát do výpůjčky část parcelního čísla 1093/47 o výměře 1 m2 a část parcelního čísla 372/1 o výměře 1
m2, za účelem umístění 2 ks Z-BOXU pro firmu Zásilkovna, s. r. o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12
Praha 9.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh na obsazení bytů v DPS - byt č. 17 na náměstí Svobody čp. 26, byt č. 5 v ulici Hrázky
čp. 788
USNESENÍ ČÍSLO 1114/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 17 v domě na náměstí Svobody čp. 26 paní
, a bytu č. 5 v domě v ulici Hrázky čp. 788 paní
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

, trvale bytem
, trvale bytem

.
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9. Výpověď smlouvy o internetovém připojení - Masarykova čp. 341
USNESENÍ ČÍSLO 1115/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o pevném připojení k internetu č. B99069 mezi městem Chropyně a firmou INTERNEXT 2000, s. r. o., ke dni 30.04.2021. Smluvní vztah bude tímto ukončen 31.05.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Poplatky spojené s uzavíráním manželství
USNESENÍ ČÍSLO 1116/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vzor Smlouvy uzavírané v souvislosti s konáním svatebního obřadu v Rytířském sále zámku v Chropyni.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
podpisem Smlouvy uzavírané v souvislosti s konáním svatebního obřadu v Rytířském sále zámku v Chropyni za
město Chropyni matrikářku Městského úřadu Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
příslušné části usnesení číslo 0044/03RM/2018 a 0331/24RM/2019, která se týkají ustanovení a výše provozního
poplatku za konání svatebního obřadu v Rytířském sále zámku.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01" - příkazní smlouva TDI
USNESENÍ ČÍSLO 1117/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření aktualizované Příkazní smlouvy č. 6973/2020 na zajištění funkce technického dozoru pro akci
"Oprava ocelového mostu Chropyně - ev.č. CHR - M01", mezi městem Chropyně a Ing. Jaromírem Dybalem, IČ:
63685850, se sídlem Smetanova 1150 Valašské Meziříčí, za cenu 88.000,00 Kč bez DPH,
2. uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Milanem Pospíšilem, IČ: 63314703, se sídlem Třebízského
554 Brodek u Přerova, na zajištění činnosti koordinátora BOZP pro akci "Oprava ocelového mostu Chropyně ev.č. CHR - M01". Cena pro město Chropyně bude 50 % celkové ceny, která je 19.996,00 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. "Chropyně - dopravní automobil" - potvrzení o zajištění vlastních zdrojů
USNESENÍ ČÍSLO 1118/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí předložit zastupitelstvu města na jeho zasedání dne
05.05.2021 k odsouhlasení požadovaný text pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: "Zastupitelstvo města
se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z
vlastních zdrojů."
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Investiční akce 2021 - nabídky na výběrová řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1119/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
cenově nejvýhodnější nabídky od Ing. Libora Malůška, IČ: 87157608, se sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín. Cena
za administraci výběrového řízení pro investiční akci "Kompostárna Chropyně – zpevnění části ploch – I. etapa"
dle nabídky činí 13.000,00 Kč. Cena za administraci výběrového řízení pro investiční akci "VO EFEKT 2021" dle nabídky činí 23.000 Kč. Ing. Malůšek není plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. "Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, města Chropyně" - oslovení firem na
projektovou dokumentaci
USNESENÍ ČÍSLO 1120/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 12.05.2021 oslovit firmy ELIS-střechy, s. r. o., IČ:
29262241, se sídlem Švabinského nábřeží 1630/85 Kroměříž, PĚLUCHA střechy, s. r. o., IČ: 08621110, se sídlem
Třebětice 68, Martin Macháček, IČ: 60549980, se sídlem Denkova 3195/12 Kroměříž, se žádostí o bezplatné posouzení stavu a předpokládaného rozsahu rekonstrukce střechy Střediska volnočasových aktivit Chropyně, kdy předpokládáme, že dojde k odstranění komínů a střešní krytina bude plech.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Rozbor hospodaření organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1121/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozbor hospodaření organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1.
čtvrtletí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1122/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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17. Rozbor hospodaření organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p.
o., za 1. čtvrtletí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1123/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku
2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Rozbor hospodaření organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1124/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Zapsání druhého nájemce do nájemní smlouvy bytu č. 013 v domě čp. 833 v ulici Tyršova
USNESENÍ ČÍSLO 1125/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli Správy majetku města Chropyně projednat v termínu do 12.05.2021 možnost zapsání druhého nájemce u
advokátní kanceláře Ritter-Štastný.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Žádost o stanovisko Rady města Chropyně k potřebnosti sportoviště
USNESENÍ ČÍSLO 1126/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně v yd áv á
souhlasné stanovisko k potřebnosti sportoviště "Hřiště pro národní házenou", evidované na parcelním čísle
2375/1 a 1115/1 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1127/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Chropyně za 1. čtvrtletí 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Bezplatný pronájem venkovního pódia pro SH ČMS - SDH Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1128/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
bezplatný pronájem venkovního pódia pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Chropyně, IČ: 63459531, se sídlem
Palackého 347 Chropyně, na pořádání kulturní akce – večerní zábava u příležitosti oslav 130 let založení sboru dne
19.06.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Dotace na zřízení a provoz stomatologické ordinace ve městě Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1129/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně na zřízení a provoz stomatologické ordinace ve městě Chropyně mezi městem Chropyně a společností Dens in dente, s.
r. o., IČ: 10750002, se sídlem Obvodová 3789/28 Kroměříž, zastoupenou MDDr. Barborou Vítkovou.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Převod knihovního fondu na organizaci Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1130/73RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit převod knihovního fondu Městské knihovny v Chropyni z města Chropyně
na organizaci Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 05.05.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1131/73RM/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
05.05.2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 05.05.2021 pana Mgr. Stanislava Kalince.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 05.05.2021 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1132/73RM/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 2453/2021, zapsané pod
čj. 2500/2021, o zahájení společného řízení na stavbu "Rekonstrukce VZT BOPET", na pozemku parcelní číslo
2242 a 2340 v katastrálním území Chropyně,
2. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2597/2021, zapsaný pod čj. 2656/2021, se stavebním záměrem "Plynofikace rodinného domu
+ STL plynová přípojka" na pozemku parcelní číslo 507, 521/15 a 521/16 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 21165/2021, zapsané pod čj. MCH 2102/2021, o konání veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, které se uskuteční 11.05.2021 ve 13:00 formou vzdáleného přístupu,
4. veřejnou vyhlášku - usnesení oddělení právního a ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 21780/2021, zapsanou pod čj. MCH 2259/2021, o převzetí žádosti
Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky o ostanovení odchylného postupu při ochraně
ptáků pro účely vědeckého výzkumu, o vydání vyjádření k projektu pokusů a o návrhu na atrakci či delegaci
těchto úkonů, a to pro realizaci vědeckého výzkumu "Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptáků",
5. sdělení oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 23440/2021, zapsaného pod čj. MCH 2390/2021, o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání
změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Sklad olejů Chropyně" společnosti Rovina Energy a. s.,
6. oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Kroměříž, čj. RO-4/2021-708, zapsané pod čj. MCH 2681/2021, o revizi údajů katastru nemovitostí a zjištění pravděpodobného nesouladu mezi
skutečným stavem v terénu a údaji evidovanými v katastru nemovitostí u pozemkové parcely č. 2042/4,
7. oznámení Odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova čj. MMPr/061403/2021, zapsané pod čj. MCH 2723/2021, o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Kojetína
v rozsahu provedených úprav s výkladem projektanta dne 07.06.2021 ve 14:00 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova,
8. oznámení oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 26958/2021, zapsané pod čj. MCH 2740/2021, o zahájení správního řízení
ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem
společnosti REMIVA, s. r. o., na pozemcích parcelní číslo 2285/8 a 1106/212 v katastrálním území Chropyně,
9. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2773/2021, zapsaný pod čj. 2792/2021, s umístěním stavby "Vodovodní přípojka k RD
, Chropyně"
na pozemku parcelní číslo 635/2 a 636/2 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, 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: 05.05.2021

