RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 76. jednání dne 09.06.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1163/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0193/16ZM/2021, 0193/16ZM/2021, 0203/16ZM/2021, 1021/68RM/2021,
1120/73RM/2021, 1120/73RM/2021, 1144/75RM/2021, 1145/75RM/2021, 1147/75RM/2021, 1149/75RM/2021,
1150/75RM/2021, 1151/75RM/2021, 1152/75RM/2021, 1157/75RM/2021, 1158/75RM/2021 a 1159/75RM/2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1164/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2021 v rámci schváleného ukazatele oddílu paragrafu 6171 Činnost
místní správy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 704/2 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1165/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 704/2 o výměře 135 m 2 v katastrálním území Chropyně za minimální cenu 1.000 Kč/m2.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 1324 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1166/76RM/2021:
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 1324 orná půda v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT001030067497/001-MOPR
USNESENÍ ČÍSLO 1167/76RM/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-001030067497/001-MOPR 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 373/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem
"Chropyně, nám. Svobody - příp. NN,
". Výše jednorázové úplaty činí 2.000 Kč bez DPH. K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1168/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2021 mezi městem Chropyně a
ŠTOLFOVÁ AUDIT, s. r. o., IČ: 06773117, se sídlem Školní 691/1 Otrokovice, za cenu 42.000 Kč bez DPH. Vykonavatel není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Vyřazený majetek k likvidaci a k prodeji
USNESENÍ ČÍSLO 1169/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města Chropyně dle předložených protokolů.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 30.06.2021 fyzickou likvidaci majetku
města dle protokolů.
2. vedoucí Finančního odboru zveřejnit v termínu do 18.06.2021 záměr prodeje určeného majetku dle protokolů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh na uzavření smlouvy s poskytovatelem "Investičního úvěrového rámce Chropyně"
USNESENÍ ČÍSLO 1170/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 100.000.000 Kč mezi městem Chropyně a Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969 Praha 1, za účelem Financování investičních akcí
města Chropyně realizovaných v období 2022 – 2026, splatného 31.12.2050, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR +
0,01% p. a. po celou dobu úvěru, a dle daších podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru.
Hlasování:
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Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1171/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č.2 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Zlegalizování stání nákupních vozíků na městském pozemku, část parc. č. 1093/95
USNESENÍ ČÍSLO 1172/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o užívání pozemku část parcelního čísla 1093/95 u prodejny Albert, v katastrálním území Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr pronájmu pozemku parcelní číslo o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Chropyně za minimální
cenu 5 Kč/m2/den.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2021 - PROGRAM C (podpora financování sociálních služeb)
USNESENÍ ČÍSLO 1173/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně
v souladu s Vnitřním předpisem č. VP/07/2020 – o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu financování sociálních služeb, mezi městem Chropyně a Sociálními službami města Kroměříže, IČ: 71193430, se sídlem Riegrovo nám. 159/15 Kroměříž, v celkové výši 180.492 Kč, a to konkrétně na podporu:
a) Domova se zvláštním režimem – Strom života, identifikátor sociální služby: 4644158, ve výši 50.976 Kč,
b) na podporu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka – Odlehčovací služby, identifikátor sociální služby: 1936483, ve výši 9.486 Kč,
c) na podporu Domova pro seniory U Kašny, identifikátor sociální služby: 9606164, ve výši 20.586 Kč,
d) na podporu Domova se zvláštním režimem Vážany, identifikátor sociální služby: 9444030, ve výši 11.712
Kč,
e) na podporu Domova pro seniory Vážany, identifikátor sociální služby: 9987041, ve výši 34.404 Kč,
f) na podporu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, identifikátor sociální služby: 1254323,
ve výši 4.026 Kč,
g) na podporu Denního stacionáře, identifikátor sociální služby: 6962438, ve výši 13.392 Kč,
h) na podporu Sociálně terapeutické dílny Hanáček, identifikátor sociální služby: 5389049, ve výši 35.910 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřním předpisem
č. VP/07/2020 – o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu financování sociálních služeb, mezi
městem Chropyně a:
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a) Linkou bezpečí, z. s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95 Praha 8 – Bohnice, na podporu Telefonické krizové
pomoci, identifikátor sociální služby: 1842029, ve výši 2.160 Kč,
b) Charitou Kroměříž, IČ: 18189750, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, na podporu Domova se zvláštním režimem – Charitního domu pokojného stáří Cetechovice, identifikátor sociální služby: 8438012, ve výši 12.810
Kč,
c) Sociálními službami Pačlavice, p. o., IČ: 75079771, se sídlem Pačlavice 6, na podporu Domova pro seniory,
identifikátor sociální služby: 5512254, ve výši 15.078 Kč a na podporu Domova se zvláštním režimem, identifikátor sociální služby: 9125498, ve výši 8.160 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o poskytnutí dotace - PROGRAM Z II
USNESENÍ ČÍSLO 1174/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřním předpisem
č. VP/07/2020, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, na podporu zájmových a volnočasových aktivit
občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, z Programu Z III - Podpora významných akcí, na rok
2021 mezi městem Chropyně a Asociací TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, p. s., IČ: 75102617, se sídlem Komenského 335 Chropyně, ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Kompostárna Chropyně - zpevnění části ploch - I .etapa" - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1175/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací podmínky na veřejnou zakázku "Kompostárna Chropyně – zpevnění části ploch – I. etapa“,
2. návrh smlouvy o dílo – pro akci "Kompostárna Chropyně – zpevnění části ploch – I. etapa“,
3. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to Energo IPT, s. r. o., IČ: 25583026, se sídlem Sušilova 602/13
Brno-Veveří, Skanska, a. s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34 Praha 8-Karlín, TECHNIS Kojetín, s. r. o.,
se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, IČ: 64608727, Robert Lučan, IČ: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně,
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., IČ: 26908298, se sídlem Kotojedy 56 Kroměříž.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 16.06.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1176/76RM/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
16.06.2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
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řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 16.06.2021 člena Rady města Chropyně Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 16.06.2021 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. "Chropyně - rekonstrukce chodníku v ulici Komenského" - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1177/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. výzvu k podání nabídky a zadávací podmínky na veřejnou zakázku "Chropyně – rekonstrukce chodníku v ulici
Komenského",
2. návrh smlouvy o dílo – pro akci "Chropyně – rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“,
3. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to Skanska, a. s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a Praha
8-Karlín, TECHNIS Kojetín, s. r. o., IČ: 64608727, se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, Robert Lučan, IČ:
60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. "VO Chropyně - EFEKT 2021" - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1178/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku "VO Chropyně – EFEKT 2021",
2. návrh smlouvy o dílo pro akci "VO Chropyně – EFEKT 2021".
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Nová smlouva se skládkou odpadů Depoz, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1179/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o uložení odpadu číslo 2021/18 mezi městem Chropyně a firmou DEPOZ, s. r. o., IČ: 494451378,
se sídlem Zdounky 27.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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18. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1180/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k návrhu obecně závazné vyhlášky města Chropyně o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Chropyně a informace k zapojování podnikatelů do systému stanoveného obcí,
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vydat obecně závaznou vyhlášku města Chropyně o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství na území města Chropyně po doplnění článku 10, odst. 3 o slovo "bezúplatně ".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská 618
USNESENÍ ČÍSLO 1181/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z a m ít á
vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazení parkovacího stání pro
bytem
.

,

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

20. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská 612
USNESENÍ ČÍSLO 1182/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazení 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 žadatele.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská 713
USNESENÍ ČÍSLO 1183/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazení 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 žadatele.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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22. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Tyršova 593
USNESENÍ ČÍSLO 1184/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazení 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 žadatele.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Žádost o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1185/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Oprava kanalizace Chropyně, ul. Nádražní", jejímž investorem budou Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit města Chropyně - cenová nabídka
USNESENÍ ČÍSLO 1186/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
cenovou nabídku od firmy ELIS-střechy, s. r. o., IČ: 29262241, se sídlem Švabinského nábřeží 1630/85 Kroměříž.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 23.06.2021 prověřit možnosti rekonstrukce objektové předávací stanice v budově Základní školy Chropyně, p. o., v ulici Komenského a prodloužení teplovodu s
případným vybudováním další stanice v objektu Střediska volnočasových aktivit Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Cyklostezka Plešovec – Kroměříž, návrhy řešení trasy
USNESENÍ ČÍSLO 1187/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí projednat obě varianty návrhu řešení trasy cyklostezky z Plešovce do Kroměříže s Policií ČR, dopravním inspektorátem.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Ukončení procesu pořizování změny č. 3 Územního plánu Chropyně a rozhodnutí o pořízení
změny č. 5 Územního plánu Chropyně (přeložka krajské komunikace a její křížení se železniční tratí Brno – Přerov)
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USNESENÍ ČÍSLO 1188/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
1. Zastupitelstvu města Chropyně ukončení procesu pořizování změny č. 3 Územního plánu Chropyně, uskutečňovaného na základě usnesení č. 0034/25ZM/2018.
2. Zastupitelstvu města Chropyně rozhodnout o pořízení změny č. 5 Územního plánu Chropyně. Změna bude pořizována z vlastního podnětu a jejím předmětem bude přeložení komunikace III/4349 v úseku Chropyně – Záříčí
podle řešení v technickoekonomické studii dopravního řešení, zpracovaného v čase 11/2019 společností
MCO+SAGASTA, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc. Změna územního plánu bude pořizována
podle ustanovení § 55 a) z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona zkráceným postupem. Při pořizování změny
územního plánu budou akceptovány požadavky Ministerstva dopravy na sladění Územního plánu Chropyně s
projektem "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov" v místě křížení komunikace III/4349
se železniční tratí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. "Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit Plešovec" - formulace zadání PD
USNESENÍ ČÍSLO 1189/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh zadání pro cenovou nabídku na projektovou dokumentaci "Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit, Plešovec".
Rad a mě s ta Chr o py ně u k lád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí předložit návrh zadání pro cenovou nabídku na projektovou
dokumentaci "Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit, Plešovec", na dalším zasedání zastupitelstva
města.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Návrh kandidátů do funkce přísedícího Okresního soudu v Kroměříži
USNESENÍ ČÍSLO 1190/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně navrhnout do funkce přísedících Okresního soudu v Kroměříži na funkční období
2022-2025.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milana Bajera, narozen
Mgr. Stanislava Kalince, narozen
Ing. Jaroslava Kotulu, narozen
Ing. Jiřího Roseckého, narozen
Pavla Rozsypálka, narozen
Mgr. Michala Vlasatého, narozen

, bytem
, bytem
, bytem
, bytem
, bytem
, bytem

,
,
,
,
a

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

29. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 012 v ulici Tyršova 833 Chropyně

.
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USNESENÍ ČÍSLO 1191/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 012 v ulici Tyršova čp. 833 v Chropyni

, bytem

.

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

30. Žádost Fotbalového klubu o mimořádný finanční příspěvek
USNESENÍ ČÍSLO 1192/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně
v souladu Vnitřním předpisem č. VP/07/2020, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, na rok 2021 mezi
městem Chropyně a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860,
ve výši 250.000 Kč na pořízení nové sekačky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

31. Žádost SDH Chropyně o mimořádnou finanční podporu
USNESENÍ ČÍSLO 1193/76RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně
v souladu Vnitřním předpisem č. VP/07/2020, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, na rok 2021, mezi
městem Chropyně a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chropyně, se sídlem Palackého 347 Chropyně, IČ:
63459531, ve výši 150.000 Kč na rozšíření komunikace a posun oplocení sportovního areálu u fotbalového hřiště.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

32. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1194/76RM/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 3154/2021, zapsané pod
čj. 3213/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu "Rekonstrukce VZT BOPET" na pozemku parcelní číslo
2242 a 2340 v katastrálním území Chropyně,
2. rozhodnutí Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova
čj. MMPr/090982/2021/RA, zapsané pod čj. MCH 3274/2021, o povolení úplné uzavírky krajské silnice III/4348
Troubky – Vlkoš z důvodu rekonstrukce komunikace s trasou objížďky od Troubek po II/434 do Přerova na
II/436 přes Bochoř, Vlkoš a to obousměrně, v době od 07.06.2021 do 30.11.2021,
3. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3289/2021, zapsaný pod čj. 3318/2021, s umístěním stavby "Chropyně, Palackého - úprava NN,
" na pozemku parcelní
číslo 895, 900 a 901/1 v katastrálním území Chropyně,
4. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3399/2021, zapsaný pod čj. 3441/2021, s umístěním stavby "Vodovodní přípojka k RD
" na pozemku parcelní číslo 1319 a 1380 v katastrálním území Chropyně,

