RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 74. jednání dne 12.05.2021
1. Výběr poskytovatele investičního úvěrového rámce Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1133/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru předložit Zastupitelstvu města Chropyně smlouvu na poskytnutí Investičního úvěrového rámce do výše 100.000.000 Kč s předpokládanou dobou čerpání úvěru od 01.01.2022 do 31.12.2026 s Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054, se sídlem Na příkopě 969/33 Praha.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. "Chropyně - dopravní automobil" - dotace Zlínského kraje
USNESENÍ ČÍSLO 1134/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0601/2021/KH mezi městem Chropyně a poskytovatelem dotace Zlínským krajem, IČ: 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín, na částku 300.000 Kč určenou na realizaci projektu Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2021 v rámci spolufinancování Programu MV - GŘ HZS ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí'".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. "VO EFEKT 2021" - příkazní smlouva na výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1135/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se sídlem Františka
Kokeše 1057 Hulín, na výběrové řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem "VO EFEKT 2021“ za cenu 23.000 Kč.
Ing. Libor Malůšek není plátcem DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. "Kompostárna Chropyně - zpevnění části ploch - I. etapa" - příkazní smlouva na výběrové
řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1136/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se sídlem Františka
Kokeše 1057 Hulín, na výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Kompostárna Chropyně – zpevnění části
ploch – I. etapa" za cenu 13.000 Kč. Ing. Libor Malůšek není plátcem DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o souhlas se stavbou - rekonstrukce čp. 651
USNESENÍ ČÍSLO 1137/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Rekonstrukce lodžií, vybudování lodžií u bytů v přízemí SVJ Moravská 651, 768 11 Chropyně", jejímž
investorem bude Společenství vlastníků jednotek Moravská 651, Chropyně, IČ: 26265851.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o souhlas se stavbou - vodovodní přípojka pro rodinný dům
USNESENÍ ČÍSLO 1138/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Vodovodní přípojka k rodinnému domu
, bytem
.

, Chropyně", jejímž investorem bude

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

7. Žádost o vyjádření k vedení objízdné trasy
USNESENÍ ČÍSLO 1139/74RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vedením objízdné trasy přes město Chropyně při úplné uzavírce silnice III/348, ke které dojde při realizaci stavby
"III/348 Troubky – Vlkoš, rekonstrukce komunikace" v období od 07.06.2021 do 31.11.2021. Město Chropyně se
současně vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s vydáním rozhodnutí o uzavírce komunikace a objížďce.
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: 19.05.2021

