RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 77. jednání dne 23.06.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1195/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0192/16ZM/2021-1, 0192/16ZM/2021-2, 0192/16ZM/2021-3, 0193/16ZM/2021-3,
0193/16ZM/2021-4, 1009/67RM/2021, 1102/72RM/2021, 1105/72RM/2021, 1133/74RM/2021, 1141/75RM/2021,
1142/75RM/2021, 1143/75RM/2021, 1146/75RM/2021, 1165/76RM/2021, 1166/76RM/2021, 1167/76RM/2021,
1168/76RM/2021, 1169/76RM/2021, 1170/76RM/2021, 1171/76RM/2021, 1173/76RM/2021, 1175/76RM/2021,
1176/76RM/2021, 1177/76RM/2021, 1178/76RM/2021, 1179/76RM/2021, 1180/76RM/2021, 1181/76RM/2021,
1182/76RM/2021, 1183/76RM/2021, 1184/76RM/2021, 1185/76RM/2021, 1186/76RM/2021, 1188/76RM/2021,
1189/76RM/2021, 1190/76RM/2021, 1192/76RM/2021 a 1193/76RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1172/76RM/2021 a 1174/76RM/2021 na 19.07.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1196/77RM/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 paragrafu 3636 Územní rozvoj.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 245 v katastrálním území Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1197/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstsvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 245 ostatní komunikace v katastrálním území Plešovec.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Smlouva o pachtu - část parc. č. 108 v lokalitě "Mlýn"
USNESENÍ ČÍSLO 1198/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
, na část parcelního čísla 108 o výměře 400 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouva příkazní - reklama Fatra
USNESENÍ ČÍSLO 1199/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy příkazní na reklamu za 300.000 Kč mezi městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., IČ: 27465021, se
sídlem Tomáše Bati 1541 Napajedla. K ceně bude připočtena DPH ve výši platné sazby.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit do 21 dnů od podpisu smlouvy vystavení faktury dle podmínek Smlouvy příkazní.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o poskytnutí dotace - mimo vypsané programy
USNESENÍ ČÍSLO 1200/77RM/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, s těmito subjekty:
a) Kroměřížská dráha, z. s., IČ: 22664823, se sídlem Osíčko 122 Bystřice pod Hostýnem, na částečné zajištění
provozu zvláštních historických vlaků na trati Chropyně – Kojetín – Tovačov v rámci akce "Hanácké léto na
kolejích 2021" ve výši 20.000 Kč,
b) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s., IČ: 70009953, se sídlem U Výstaviště 525/5 Přerov I-Město,
na činnost organizace v roce 2021, ve výši 3.000 Kč,
c) Korálky Kroměříž, z. s., IČ:70278873, se sídlem Elišky Krásnohorské 3634/19 Kroměříž, na částečné hrazení
nákladů na dopravu dětí a žáků se zdravotním postižením do ZŠ a MŠ F. Vančury Kroměříž v roce 2021, ve
výši 10.000 Kč,
d) Andělé Stromu života, p. s., IČ: 03632661, se sídlem Kostelní 71/37 Nový Jičín, na zajištění dostupnosti a
udržitelnosti poskytování komplexu specializovaných zdravotních a sociálních služeb v roce 2021, ve výši
10.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádosti o dotaci - Program S II, S III a Program Z III
USNESENÍ ČÍSLO 1201/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. 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 spolkem Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně,
IČ: 67006566, se sídlem Hrad 466 Chropyně, na pořádání příměstského tábora ve dnech 23. až 27. srpna 2021,
a to ve výši 5.000 Kč,
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2. 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 sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, z Programu S II - Podpora výkonnostního a vrcholového sportu, na rok 2021 mezi městem Chropyně a spolkem Cyklistický oddíl Cyklosport
Chropyně, s. s., IČ: 65268792, se sídlem Komenského 348 Chropyně, a to ve výši 25.000 Kč,
3. 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 sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, z Programu S III - Pořádání významných sportovních akcí, na rok 2021 mezi městem Chropyně a
, nar.
, bytem
, na pořádání mezinárodního turnaje ve vodním polu na Městském koupališti v Chropyni ve dnech 27. až 29. srpna 2021, a to ve výši 15.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. "VO Chropyně - EFEKT 2021" - výběr TDI
USNESENÍ ČÍSLO 1202/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
cenovou nabídku na technický dozor investora pro akci VO Chropyně, EFEKT 2021, kterou předložila firma EL4ING,
s. r. o., IČ: 03650375, se sídlem Mlýnská 543 Bystřice pod Hostýnem, ve výši 29.150 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Smlouva o nájmu pozemku - část parc. č. 325/1 v lokalitě "Za restaurací U Rybníka na ul.
Komenského"
USNESENÍ ČÍSLO 1203/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a Zdeňkem Tesařem, IČ: 88049001, se sídlem Hrad
481 Chropyně, na část parcelního čísla 325/1 o výměře 170 m2 v lokalitě "Za restaurací U Rybníka na ul. Komenského", za cenu 12 Kč/m2/rok, za účelem zřízení dětského koutku a posezení (rekreační činnost).
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. "Sjezdy nové včetně příjezdové komunikace SO 410, areál RWC s. r. o. Chropyně" - žádost
o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1204/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Sjezdy nové včetně příjezdové komunikace SO 410, areál RWC s. r. o. Chropyně" dle dokumentace z
06/2021, jejímž stavebníkem bude RWC, s. r. o, IČ: 26947650, se sídlem Komenského 832 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ve vnitrobloku ulic Moravská – Nádražní
USNESENÍ ČÍSLO 1205/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k záměru "Rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku ulic Moravská – Nádražní".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. "Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit Plešovec" - návrh firem k oslovení na
podání nabídky na projektovou dokumentaci
USNESENÍ ČÍSLO 1206/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
seznam firem k oslovení se žádostí o cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro akci "Požární zbrojnice a
středisko volnočasových aktivit Plešovec“, dle zadání schváleného zastupitelstvem města, usnesení č.
0225/18ZM/2021, a to firem PRINTES – ATELIER, s. r. o., IČ: 25391089, se sídlem Mostní 1876/11a Přerov, CAD
PROJEKT PLUS, s. r. o., IČ: 25587293, se sídlem Riegrova 793/2 Prostějov, Ing. Jakub Burý, IČ: 74298445, se sídlem
Vrchoslavice 176, STYLE STUDIO, s. r. o., IČ: 48532894, se sídlem Újezd 2175/9a Prostějov, ARWORX, s. r. o., IČ:
29380987, se sídlem 17. listopadu 1126/43 Olomouc, 2 arch, s. r. o., IČ: 27730221, se sídlem Česká 824/31 Prostějov, Alumbrado, s. r. o., IČ: 29194911, se sídlem Rašínova 103/2 Brno.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Vyhrazení parkovacího místa - žádost o nové posouzení
USNESENÍ ČÍSLO 1207/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 1181/76RM/2021 ze dne 09.06.2021.
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
, a to na parkovišti v ulici Moravská u čp. 618 v Chropyni.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 1, zdrželo se 1, nehlasoval 0

15. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská čp. 652
USNESENÍ ČÍSLO 1208/77RM/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 místa pro pana
,
, 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
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úpravu termínů zasedání Rady města Chropyně s účinností od 01.07.2021 dle varianty 2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Šatny národní házená
USNESENÍ ČÍSLO 1214/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
Odboru výstavby a životního prostředí oslovit firmy se žádostí o cenovou nabídku na projektovou dokumentaci
pro akci "Šatny a zázemí pro národní házenou Chropyně“ dle zadání schváleného radou města, a to firmy PRINTES
– ATELIER, s. r. o., IČ: 25391089, se sídlem Mostní 1876/11a Přerov, CAD PROJEKT PLUS, s. r. o., IČ: 25587293, se
sídlem Riegrova 793/2 Prostějov, Ing. Jakub Burý, IČ: 74298445, se sídlem Vrchoslavice 176, STYLE STUDIO, s. r.
o., IČ: 48532894, se sídlem Újezd 2175/9a Prostějov, ARWORX, s. r. o., IČ: 29380987, se sídlem 17. listopadu
1126/43 Olomouc, 2 arch, s. r. o., IČ: 27730221, se sídlem Česká 824/31 Prostějov, DEALS MANAGEMENT a. s., IČ:
03493385, se sídlem Pitterova 2855/11 Praha 3.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. "Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, města Chropyně" - oslovení firem na
projektovou dokumentaci
USNESENÍ ČÍSLO 1215/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
nabídku firmy BAUMAS projekt s. r. o., IČ: 07657072, se sídlem Moravská 3010/57a Kroměříž. Cena projektové dokumentace pro zakázku "Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“, dle nabídky činí 99.220 Kč
včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u kl ád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí na příští jednání rady města připravit návrh firem k oslovení na
zpracování projektu energetické úspory Střediska volnočasových aktivit Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1216/77RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. veřejnou vyhlášku - oznámení a výzvu k uplatnění připomínek Odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství čj. MZE-33053/2021-15121, zapsanou pod čj. MCH 3265/2021,
k Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrhu opatření obecné povahy o
vydání Národního plánu povodí Odry a Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního Plánu povodí Dunaje,
2. oznámení Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž ze dne 27.05.2021, zapsané pod čj. MCH 3254/2021, o
zahájení územního řízení o umístění stavby "V551/559 – přeložka vedení mezi st. č. 27-28" Chropyně na pozemcích parcelní číslo 1248/13, 1248/17, 1248/19, 1249, 1252/1, 1252/6 a 1252/11 v katastrálním území
Chropyně,
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3. veřejnou vyhlášku Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ze dne 28.05.2021, zapsanou pod čj.
MCH 3266/2021, o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik
v povodí Dunaje a výzvy k uplatnění připomínek,
4. veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy Odboru občansko správních agend Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/040472/2021, zapsanou pod čj. MCH 3403/2021, o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/435, u mostu ev. č. 435-009 mezi obcemi Kroměříž – Plešovec,
5. rozhodnutí oddělení právního a ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 17358/2021, zapsané pod čj. MCH 3490/2021, o stanovení odchylného postupu při
realizaci vědeckého výkumu "Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptáků" na daceti výzkumných lokalitách ve
Zlínském kraji, a to konkrétně ze zákazu odchytu budníčka menšího a pěnice černohlavé,
6. oznámení společnosti EKO-KOM, a. s., ze dne 07.06.2021, zapsané pod čj. MCH 3435/2021, o množství vytříděného odpadu předaném k využití v roce 2020 městem Chropyně,
7. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3483/2021, zapsané pod
čj. 3492/2021, o zahájení řízení "Přístavba pokoje ke stávajícímu rodinnému domu
" na pozemku parcelní číslo 527 v katastrálním území Chropyně,
8. závazné stanovisko č. 61 Oddělení státní památkové péče Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž, ze
dne 11.06.2021, zapsané pod čj. MCH 3520/2021 ke stavbě "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.
č. 270/1 trv. trav. porost, 271/1 trv. trav. porost, Chropyně" na pozemcích parcelní číslo 270/1, 271/1, 271/2,
266/29, 266/2, 268/3 a 266/30 v katastrálním zemí Chropyně,
9. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3622/2021, zapsané pod
čj. 3633/2021, o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Chropyně, Podlesí-kabel
NN
" na pozemku parcelní číslo 192/10, 197, 198/1 a 203 v katastrálním území Chropyně,
10. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3487/2021, zapsané pod
čj. 3494/2021, o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby "Přístavba pokoje ke stávajícímu rodinnému
domu
" na pozemku parcelní číslo 527 v katastrálním území Chropyně,
11. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2538/2021, zapsané pod čj. 3717/2021, s umístěním stavby "Dovybudování oplocení" Chropyně,
na pozemku parcelní číslo 3 v katastrálním území Plešovec.
12. pozvánku Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 40222/2021, zapsanou pod čj. MCH 3685/2021, na webinář
Přechod z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje na digitální technickou mapu Zlínského kraje
podle nové legislativy, který se bude konat 24.06.2021 od 10:00.
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: 30.06.2021

