RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 75. jednání dne 26.05.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1140/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1025/68RM/2021, 1078/71RM/2021, 1079/71RM/2021, 1082/71RM/2021,
1083/71RM/2021, 1084/71RM/2021, 1091/72RM/2021, 1093/72RM/2021, 1094/72RM/2021, 1095/72RM/2021,
1104/72RM/2021, 1105/72RM/2021, 1108/73RM/2021, 1109/73RM/2021, 1110/73RM/2021, 1112/73RM/2021,
1113/73RM/2021,
1114/73RM/2021,
1115/73RM/2021,
1117/73RM/2021/1,
1117/73RM/2021/3,
1118/73RM/2021, 1119/73RM/2021, 1125/73RM/2021, 1129/73RM/2021, 1130/73RM/2021, 1134/74RM/2021,
1135/74RM/2021, 1136/74RM/2021, 1137/74RM/2021, 1138/74RM/2021 a 1139/74RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1021/68RM/2021 na 09.06.2021, 1080/71RM/2021 na 11.08.2021,
1120/73RM/2021 na 09.06.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2020
USNESENÍ ČÍSLO 1141/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Účetní závěrku města Chropyně za rok 2020.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020
USNESENÍ ČÍSLO 1142/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o odkoupení pozemku par. č. 1085/2 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1143/75RM/2021:
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Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcelní číslo 1085/2 veřejná zeleň v katastrálním území
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

5. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT01030063624/001-ENGS
USNESENÍ ČÍSLO 1144/75RM/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 OT-001030063624/001-ENGS mezi městem
Chropyně a firmou EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, ve věci stavby s názvem
"Chropyně, Komenského-kab. NN, Agroječmínek" za účelem jejího provozování na pozemku parcelní číslo 1253/8
v katastrálním území Chropyně za úplatu 26.850,00 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána 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

6. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030061287/004
USNESENÍ ČÍSLO 1145/75RM/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 1030061287/004 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 279/1, 292, 293/26 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem
"Chropyně, Za Zámkem-kabel NN,
". Výše jednorázové úplaty za vlastnický podíl činí 2.320,00 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

7. Zjištění ceny v místě a čase obvyklé u nemovitostí - budova čp. 348 a budova čp. 341 včetně
pozemků v k. ú. Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1146/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
ceny v místě a čase obvyklé u nemovitostí čp. 348 v ulici Komenského v Chropyni (dříve sídlo příspěvkové organizace Správa majetku města Chropyně) a čp. 341 v ulici Masarykova (dříve knihovna) včetně pozemků.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit předložení materiálu k projednání Zastupitelstvu města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby "Uložení optického vedení – Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 1147/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 09.06.2021 vyrozumět společnost Cyrilek.net, z.
s., IČ: 26671875, se sídlem Spáčilova 3194 Kroměříž, prostřednictvím firmy Kompakta servis, s. r. o., se sídlem
Denisova 2916/9 Přerov, o stanovisku města Chropyně k projektové dokumentaci stavby "Uložení optického vedení – Chropyně", jež bude obsahovat vyrozumění o výši hodnoty věcného břemene a výzvu k předložení smlouvy
o smlouvě budoucí, jež ošetří podrobnosti k problematice věcného břemene. Součástí vyjádření bude zdůraznění
požadavků na ochranu majetku ve vlastnictví města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Informace o možnosti zpoplatnění odpadového systému v obcích od 01.01.2022
USNESENÍ ČÍSLO 1148/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o možnosti zpoplatnění odpadového systému v obcích od 01.01.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 24.11.2021 připravit návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh na smírné řešení důsledků údajné skryté vady pozemku parc. č. 180/7 – Podlesí,
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1149/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z a m ít á
poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku parcelní číslo 180/7 v katastrálním území Chropyně i jakékoliv jiné finanční kompenzace, např. náhradu škody, které navrhl prostřednictvím svého advokáta
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Dětské hřiště na ulici K. H. Máchy" – výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1150/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru dodavatele na investiční akci "Dětské hřiště na ulici K. H. Máchy", a to firmy František Smitka, IČ:
45399298, se sídlem Přívětice 101 Radnice, za celkovou cenu 419.192,40 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Žádost o pronájem veřejných prostor a souhlas se stavbou dětského hřiště na par. č. 325/1
v k. ú. Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1151/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se záměrem provozovatele restaurace U Rybníka, pana Zdeňka Tesaře, IČ: 88049001, bytem Hrad 481 Chropyně,
na zřízení dětského koutku a posezení na části parcelního čísla 325/1 v katastrálním území Chropyně podle předloženého situačního nákresu s tím, že nebude provedeno navrhované oplocení a herní prvky včetně souvisejících
dopadových ploch budou umístěny ve vzdálenosti minimálně 10 m od stávajícího asfaltobetonového hřiště pro
míčové hry.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní číslo 325/1 v katastrálním území Chropyně v předpokládaném rozsahu cca 170 m2 pro účely zřízení dětského koutku a s ním spojeného posezení.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Smlouva č. 1/2021 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 1152/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č. 1/2021 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
firmou U Rybníka, s. r. o., IČ: 09800221, se sídlem Lubná 79, zastoupenou Zdeňkem Tesařem, v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech za částku 350,00 Kč za 7 měsíců + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Informace o uzavření organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., v době letních prázdnin
USNESENÍ ČÍSLO 1153/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s uzavřením Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době od 19.07.2021 do 01.08.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Informace o uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době letních prázdnin
USNESENÍ ČÍSLO 1154/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh ředitelky Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o uzavření organizace v době od 19.07.2021 do
15.08.2021.
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20. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 020 v ulici Drahy čp. 220
USNESENÍ ČÍSLO 1159/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u d ěluj e
výjimku ze zásad pro přidělování bytů ve vlastnictví města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 020 v ulici Drahy čp. 220

, trvalým pobytem

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

21. Zapsání druhého nájemce do nájemní smlouvy bytu č. 013 v domě čp. 833 v ulici Tyršova
USNESENÍ ČÍSLO 1160/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
stanovisko advokátní kanceláře k právním dopadům zapsání druhého nájemce do nájemní smlouvy.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Odměna řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1161/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyplacení odměny řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Mgr. Milanu Bajgarovi, MBA, ve výši
uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu za zajištění distanční výuky, rotačního systému a
návratu žáků do škol.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0

23. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1162/75RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. informaci akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64
Kroměříž, zapsané pod čj. MCH 2840/2021, o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
za rok 2020,
2. oznámení oddělení právního a ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 28913/2021, zapsané pod čj. MCH 2872/2021, o zahájení řízení ve věci stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků pro účely vědeckého výzkumu "Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných
ptáků" Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky,
3. veřejnou vyhlášku - oznámení Odboru stavební úřad Městského úřadu Kroměříž ze dne 03.05.2021, zapsanou
pod čj. MCH 2918/2021, o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí ve věci žádosti o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby "NPT 110kV Hulín-Chropyně" Kroměříž, Bílany, na pozemcích v katastrálním území Bílany, Hulín, Chropyně, Skaštice,
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4. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2921/2021, zapsaný pod čj. 2936/2021, s umístěním stavby "Kanalizační přípojka pro rodinný dům
v Chropyni" na
pozemku parcelní číslo 178/2, 178/4, 176 as 175/15 v katastrálním území Chropyně,
5. výpověď smlouvy č. 2004/071 společnosti DEPOZ, s. r. o., zapsanou pod čj. MCH 2828/2021, o odstraňování
odpadů ke dni 30.06.2021 a následném uzavření smlouvy nové odpovídající současné odpadové situaci a legislativě,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2966/2021, zapsané pod
čj. 3105/2021, o povolení kácení 2 ks stromů smrku ztepilého, s obvodem kmene 88 a 90 cm ve výšce 130 cm,
nacházejících se na pozemku parcelní číslo 106/4 v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2953/2021, zapsané pod
čj. 3106/2021, o povolení kácení 1 ks stromu borovice lesní, s obvodem kmene 115 cm ve výšce 130 cm, nacházející se na pozemku parcelní číslo 1093/186 v katastrálním území Chropyně,
8. pozvánku od Ing. Jindřicha Maláta ze dne 03.05.2021, zapsanou pod čj. MCH 2928/2021, k projednání vytýčené
vlastnické hranice mezi pozemky parcelní číslo 528/1, 527, 526 a 521/17 v katastrálním území Chropyně,
9. rozhodnutí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 26949/2021, zapsané pod čj. MCH 3010/2021, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadů a s jeho povozním řádem společnosti REMIVA, s. r. o.,
IČ: 25552538, na pozemcích parcelní číslo 2285/8 a 1106/212 v katastrálním území Chropyně,
10. oznámení Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 48742/2021, zapsané pod čj. MCH 3032/2021, o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný
rozvoj území a o veřejném projednání dne 24.06.2021 od 10:00 formou vzdáleného přístupu,
11. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3033/2021, zapsané pod
čj. 3043/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
12. rozhodnutí oddělení právního a ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 8450/2021, zapsané pod čj. MCH 3065/2021, o 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, za
účelem realizace záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov" v jeho části na území
Zlínského kraje,
13. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2927/2021, zapsaný pod čj. 3086/2021, s umístěním stavby "Kanalizační přípojka pro rodinný dům č. p.
v Chropyni" na
pozemku parcelní číslo 178/1, 178/2, 178/4, 176 a 175/15 v katastrálním území Chropyně,
14. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3103/2021, zapsané pod
čj. MCH 3127/2021, o zahájení územního řízení o umístění stavby "Chropyně, Podlesí - kabel NN, I
na
pozemku parcelní číslo 192/10, 197, 198/1, 203 v katastrálním území Chropyně,
15. informaci o probíhajícím jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Zadní Díly,
16. informaci o špatném stavu střechy na budově Základní školy Chropyně v ulici J. Fučíka čp. 675,
17. informaci, že společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64
Kroměříž, neuhradila kupní cenu ve výši 155.000,00 Kč za prodej nemovitosti - podzemní přečerpávací stanice
odpadních vod nacházející se na pozemku parcela číslo 51/2 v katastrálním území Plešovec,
18. informaci o vývoji ve věci přeložky v souvislosti s přípravou záměru "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba
Kojetín - Přerov",
19. informaci o povinnosti veřejných funkcionářů podat do Centrálního registru oznámení Čestné prohlášení o
majetkových poměrech za rok 2020.
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: 02.06.2021

