RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 78. jednání dne 19.07.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1217/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0120/11ZM/2020, 0212/18ZM/2021, 0213/18ZM/2021, 0214/18ZM/2021,
0215/18ZM/2021, 0216/18ZM/2021, 0217/18ZM/2021, 0218/18ZM/2021, 0221/18ZM/2021, 0224/18ZM/2021,
0230/18ZM/2021, 1169/76RM/2021, 1172/76RM/2021, 1173/76RM/2021, 1174/76RM/2021, 1191/76RM/2021,
1198/77RM/2021, 1200/77RM/2021, 1201/77RM/2021, 1202/77RM/2021, 1203/77RM/2021, 1204/77RM/2021,
1206/77RM/2021, 1207/77RM/2021, 1208/77RM/2021, 1209/77RM/2021, 1210/77RM/2021, 1211/77RM/2021,
1212/77RM/2021, 1214/77RM/2021 a 1215/77RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0226/18ZM/2021 a 1187/76RM/2021 na 09.08.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1218/78RM/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 3633 Výstavba a údržba
místních inženýrských sítí a paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní číslo 704/2 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1219/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci, že na zveřejněný záměr prodeje pozemku parcelní číslo 704/2 v katastrálním území Chropyně nebyla
doručena žádná nabídka.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Informace k prodeji nemovitosti - budovy bývalé knihovny včetně pozemku
USNESENÍ ČÍSLO 1220/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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informace o možnostech prodeje budovy bývalé knihovny čp. 341 a pozemku parcelní číslo 246 v katastrálním
území Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje budovy čp. 341 a pozemku parcelní číslo 246 v katastrálním území Chropyně za minimální
částku 3.300.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vyřazený majetek k likvidaci a k prodeji
USNESENÍ ČÍSLO 1221/78RM/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 30.08.2021 fyzickou likvidaci majetku
města dle protokolů,
2. vedoucí Finančního odboru uzavřít v termínu do 09.08.2021 kupní smlouvy na prodej vyřazeného majetku dle
zápisu ze zasedání likvidační komise.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Proplacení vstupů zaměstnanců Fatra, a. s., na Městské koupaliště Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1222/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení jednorázových vstupů zaměstnanců Fatra, a. s., na Městské koupaliště Chropyně, a to do maximální výše 60.000 Kč, Správě majetku města Chropyně, p. o., v termínu do 30.09.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1223/78RM/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. pololetí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádosti o dotaci z Programů S II a S III
USNESENÍ ČÍSLO 1224/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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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 z rozpočtu města Chropyně z titulu PROGRAM S
na podporu sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2021
mezi městem Chropyně a příjemci:
1. z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a vrcholového sportu:
a) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl národní házené na
účast družstva dorostenek na Mistrovství ČR v Přešticích ve dnech 27.–29. srpna 2021, ve výši 26.000 Kč,
2. z titulu PROGRAM S III - podpora významných sportovních akcí:
a) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl atletiky na pořádání
náborových závodů oddílu dne 3. září 2021, ve výši 980 Kč,
b) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl atletiky na pořádání
oddílových závodů dne 17. září 2021, ve výši 980 Kč,
c) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl kuželek na pořádání
Memoriálu Jiřího Zapletala dne 28. srpna 2021, ve výši 1.400 Kč,
d) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl národní házené na pořádání Turnaje o Pohár starostky města dne 14. srpna 2021, ve výši 17.500 Kč,
e) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl národní házené na pořádání Poháru ČR dorostenců ve dnech 27.–29. srpna 2021, ve výši 15.000 Kč,
f) TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl národní házené na pořádání Poháru ČR starších žaček ve dnech 3.–5. září 2021, ve výši 15.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o bezplatný pronájem místnosti č. 10 v Městském kulturním středisku
USNESENÍ ČÍSLO 1225/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
bezplatný pronájem místnosti č. 10 v Městském kulturním středisku Chropyně Římskokatolické farnosti Chropyně, IČ: 18189415, se sídlem Komenského 31 Chropyně, za účelem pořádání besed pro veřejnost v rámci akce
Antiochia 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh na obsazení bytu v DPS - náměstí Svobody čp. 26, byt č. 15
USNESENÍ ČÍSLO 1226/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 15 v domě na náměstí Svobody čp. 26 Chropyně paní
.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o finanční příspěvek
USNESENÍ ČÍSLO 1227/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í

, trvale bytem
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s umístěním a užíváním znaku města Chropyně na dresu žokeje dostihového koně, jehož majitelem je pan
, bytem
.
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 s
tem
, za účelem pořízení dostihových dresů, ve výši 2.600 Kč,

, by-

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně s o. p. s. Zdravotní klaun, IČ:
26547953, se sídlem Paříkova 355/7 Praha 9-Vysočany, za účelem podpory zajištění návštěv zdravotních
klaunů v Kroměřížské nemocnici, ve výši 10.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. „Chropyně - rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“ - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1228/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, kterou podal dodavatel Robert Lučan, IČ:
60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně. Nabídková cena je 1.972.476 Kč včetně DPH,
2. návrh příkazní smlouvy Ing. Jiřího Ondruška, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, na činnost
technického dozoru investora pro akci „Chropyně – rekonstrukce chodníku v ulici Komenského“, za nabídkovou cenu 25.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. „Kompostárna Chropyně - zpevnění části ploch - I. etapa“ - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1229/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, kterou podal dodavatel Robert Lučan, IČ:
60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně, jehož nabídková cena je 5.004.792 Kč včetně DPH,
2. návrh příkazní smlouvy Ing. Jiřího Ondruška, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, na činnost
technického dozoru investora pro akci „Kompostárna Chropyně – zpevnění části ploch – I. etapa“, za nabídkovou cenu 48.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. „VO Chropyně - EFEKT 2021“ - výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1230/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, kterou podal dodavatel LAMBERGA, s. r. o.,
IČ: 29241723, se sídlem Kociánka 8/10 Brno. Nabídková cena je 1.649.109 Kč bez DPH, tedy 1.995.422 Kč včetně
DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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15. „Městské kulturní středisko Chropyně - revitalizace společenského sálu“ - návrh firem na
administraci výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1231/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
oslovení firem se žádostí o cenovou nabídku na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby „Městské
kulturní středisko – revitalizace společenského sálu“, a to společnosti RENARDS, a. s., IČ: 08737215, se sídlem
Vídeňská 228/7 Brno-Štýřice, KM admin, s. r. o., IČ: 05107521, se sídlem Bílany 26 Kroměříž, MS - promo engineering, s. r. o., IČ: 28589548, se sídlem Jilemnického 5/51 Olomouc-Nedvězí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Žádost o souhlas se stavbou - zpevněná plocha
USNESENÍ ČÍSLO 1232/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou zpevněné plochy na pozemku parcelní číslo 653 v katastrálním území Chropyně v sousedství čp. 572,
jejímž investorem je
, bytem
.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zveřejnit v termínu do 09.08.2021 záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 653 v
katastrálním územní Chropyně v rozsahu 26 m2 za minimální cenu 25 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování
zpevněné plochy pro odstavování motorových vozidel u prodejny kebabu v ulici K. H. Máchy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Žádost o souhlas se stavbou - oprava a posílení zařízení bleskosvodu
USNESENÍ ČÍSLO 1233/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s provedením opravy a revize bleskosvodného zařízení domu čp. 163, při kterém bude dotčen pozemek parcelní
číslo 307/3 v katastrálním území Chropyně, jenž je ve vlastnictví města Chropyně s tím, že investor řádně uhradí
poplatek ze zvláštního užívání veřejného prostranství a po provedení prací uvede pozemek do původního stavu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Nabídka na umístění sběrných kontejnerů na starý textil
USNESENÍ ČÍSLO 1234/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, s. r. o., IČ: 43224245, se sídlem Stará 24 Stráž nad Nisou-Svárov,
jejímž předmětem je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi firmou od občanů města.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 09.08.2021 projednat s uvedenou firmou podmínky záboru dotčených pozemků pro účely rozmístění nádob na starý, nepotřebný textil.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. První zkušenosti s novým systémem odpadového hospodářství města (DOOR TO DOOR)
USNESENÍ ČÍSLO 1235/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
v problematice požadavků na dodání dalších nádob na směsný komunální odpad do domácností v rodinných domech tak, že parametry domácnosti pro bezplatné přidělení předmětných nádob jsou 6 a více osob v domácnosti
nebo produkce plín dětí, osob se zdravotními problémy a seniorů. Těmto domácnostem budou nádoby na směsný
komunální odpad přidělovány bezplatně. Domácnosti, které na uvedené parametry nedosáhnou, ale přesto budou
nádobu vyžadovat, si ji budou moci zakoupit ze zdrojů mimo město Chropyně s tím, že nádobu pracovník Odboru
výstavby a životního prostředí následně opatří čipem a v příslušné evidenci zařadí jako cizí.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská 660
USNESENÍ ČÍSLO 1236/78RM/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 místa pro paní
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Nádražní 721
USNESENÍ ČÍSLO 1237/78RM/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 místa pro paní
, bytem
, s účinností pro období platnosti průkazu ZTP.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Rozbor hospodaření organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1238/78RM/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. pololetí roku 2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města informovat ředitelku organizace o plánovaném snížení provozního příspěvku z důvodu úspor v
souvislosti s epidemií covid-19.
Hlasování:
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Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Rozbor hospodaření organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1239/78RM/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. pololetí roku 2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města informovat ředitele organizace o plánovaném snížení provozního příspěvku z důvodu úspor v
souvislosti s epidemií covid-19.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1240/78RM/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. pololetí roku
2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města informovat ředitelku organizace o plánovaném snížení provozního příspěvku z důvodu úspor v
souvislosti s epidemií covid-19.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

25. Rozbor hospodaření organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1241/78RM/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. pololetí roku 2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města informovat ředitele organizace o plánovaném snížení provozního příspěvku z důvodu úspor v
souvislosti s epidemií covid-19.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1242/78RM/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., za 1. pololetí roku 2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města informovat ředitelku organizace o plánovaném snížení provozního příspěvku z důvodu úspor v
souvislosti s epidemií covid-19.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Darovací smlouvy - finanční dar pro členy JSDH Chropyně a Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1243/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření darovacích smluv na poskytnutí finančního daru v celkové výši 20.420 Kč pro členy JSDH Chropyně
za osobní podíl na zavádění odpadového systému DOOR-TO-DOOR. Darovací smlouva bude uzavřena s těmito
členy
, nar.
,
, ve výši 2.600 Kč,
, nar.
,
, ve výši 2.220 Kč,
, nar.
,
, ve výši 2.600 Kč,
, nar.
,
, ve výši 2.070 Kč,
, nar.
,
, ve výši 1.070 Kč,
, nar.
, ve výši 2.220 Kč,
, nar.
,
,
ve výši 1.220 Kč,
, nar.
,
, ve výši 2.600 Kč,
, nar.
,
, ve výši 1.220 Kč a
, nar.
,
ve výši 2.600 Kč,
2. uzavření darovací smlouvy s pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plešovec, IČ: 63414597,
se sídlem Plešovec 1 Chropyně, ve výši 3.000 Kč za osobní podíl členů spolků na zavádění odpadového systému
DOOR-TO-DOOR.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1244/78RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. vyplacení odměny ředitelce organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Mgr. Janě Kuté ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu,
2. vyplacení odměny řediteli organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., Daliboru Kondlerovi ve výši uvedené v příloze, která je v zalepené obálce součástí zápisu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

29. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1245/78RM/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 3844/2021, zapsané pod
čj. 3905/2021, o schválení stavebního záměru na stavbu „Novostavba RD v Chropyni na p. č. 715/5 a 715/19 v
k. ú. Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 668/2, 668/8, 715/5 a 715/19 v katastrálním území Chropyně,
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2. veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko
správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/056361/2021, zapsanou pod čj. MCH 3923/2021, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II/436, III/4349, II/435 v obci Chropyně,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4010/2021, zapsané pod
čj. 4012/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská
,
4. rozhodnutí oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko správních agend Městského úřadu
Kroměříž čj. MeUKM/058452/2021, zapsané pod čj. MCH 4021/2021, o povolení částečné uzavírky na silnici
II/436 z důvodu realizace stavby „Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji“,
5. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4045/2021, zapsaný pod čj. 4057/2021, s umístěním stavby „Chropyně, náměstí Svobody - příp. NN,
1030067497“
na pozemku parcelní číslo 373/1, 418 a 421/1 v katastrálním území Chropyně,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4103/2021, zapsané pod
čj. 4115/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Nádražní,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4146/2021, zapsané pod
čj. 4152/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
8. rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž čj. 02/334/031320/1436/14/2021/Bach, zapsané
pod čj. MCH 4153/2021, o umístění stavby „V551/559 - přeložka vedení mezi st. č. 27-28“ Chropyně na pozemcích parc. č. 1248/13, 1248/17, 1248/19, 1249, 1252/1, 1252/6 a 1252/11 v katastrálním území Chropyně,
9. rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž čj. 02/328/045708/1904/21/2020/Bach, zapsané
pod čj. MCH 4158/2021, o umístění stavby „NPT 110 kV Hulín-Chropyně“ Kroměříž, Bílany na pozemcích v katastrálním území Bílany, Hulín, Chropyně a Skaštice,
10. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4159/2021, zapsané pod
čj. 4167/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
11. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4149/2021, zapsané pod
čj. 4168/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
12. informaci od společnosti Biopas, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959/6 Kroměříž, o změně harmonogramu vývozu popelnic u podnikatelských subjektů ve městě Chropyně, a to z původní sudé středy na sudý pátek,
13. informaci akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64
Kroměříž, zapsanou pod čj. MCH 3933/2021, o zamítnutí opakované žádosti města Chropyně ze dne
02.06.2021 na odprodej podzemní kanalizační čerpací stanice v Plešovci,
14. informaci společnosti ELEKTROWIN, a. s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60 Praha 4, o zvýšení čtvrtletních motivačních odměn za sběr velkých a malých spotřebičů,
15. nabídku realitní kanceláře HOME 4 PEOPLE, zastoupenou Vladimírem Gavendou, o možné spolupráci při výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Zadní Díly, případně i v dalších lokalitách,
16. výzvu Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4247/2021, zapsanou pod čj.
4258/2021, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Přestavba prádelny na bytovou jednotku, přístavba zádveří, Drahy 220, Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1238/2 v katastrálním území Chropyně.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 26.07.2021

