RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 79. jednání dne 09.08.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1246/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0226/18ZM/2021, 1199/77RM/2021, 1220/78RM/2021, 1222/78RM/2021,
1226/78RM/2021, 1227/78RM/2021, 1228/78RM/2021, 1229/78RM/2021, 1230/78RM/2021, 1231/78RM/2021,
1232/78RM/2021, 1233/78RM/2021, 1234/78RM/2021, 1236/78RM/2021, , 1237/78RM/2021, 1238/78RM/2021,
1239/78RM/2021, 1240/78RM/2021, 1241/78RM/2021, 1242/78RM/2021, 1243/78RM/2021 a 1244/78RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1187/76RM/2021 na 30.08.2021, 1221/78RM/2021 na 13.09.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1247/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 5 o předání majetku k hospodaření mezi městem Chropyně, IČ: 00287245, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, a organizací Služby občanům Chropyně, p.
o., IČ: 08786691, se sídlem Komenského 39 Chropyně, v celkové hodnotě 1.041.230,20 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1248/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 9 o předání majetku k hospodaření mezi městem Chropyně, IČ: 00287245, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, a organizací Správa majetku města Chropyně, p. o., IČ: 47933763, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, v celkové hodnotě 22.072.140,62 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Smlouva o nájmu - část parcelního čísla 653 v lokalitě K. H. Máchy
USNESENÍ ČÍSLO 1249/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chropyně a
, bytem
, na část parcelního čísla 653 o výměře 26 m2 v lokalitě K. H. Máchy, za cenu 25 Kč/m2/rok za účelem zřízení a
provozování zpevněné plochy pro odstavování motorových vozidel u prodejny v ulici K. H. Máchy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1250/79RM/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 3699 Ostatní záležitosti
komunálních služeb.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva na pojištění majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1251/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ:
47116617, se sídlem Pobřežní 665/21 Praha 8, jejímž předmětem je pojištění majetku města Chropyně, v nabídkové ceně 219.647 Kč. Smlouva bude uzavřena na 2 roky.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Společnost Elektrowin, a. s. - nová smlouva
USNESENÍ ČÍSLO 1252/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Chropyně a společností ELEKTROWIN, a. s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60 Praha 4.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. „Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit Plešovec“ - výběr dodavatele projektové dokumentace
USNESENÍ ČÍSLO 1253/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru nejvýhodnější cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace nového střediska volnočasových
aktivit a požární zbrojnice v Plešovci, kterou podala firma Alumbrado, s. r. o., IČ: 29194911, se sídlem Rašínova
103/2 Brno, s nabídkovou cenou 986.150 Kč včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou Alumbrado, s. r. o., IČ: 29194911, se sídlem Rašínova
103/2 Brno, na zhotovení projektové dokumentace nového střediska volnočasových aktivit a požární zbrojnice v
Plešovci, za cenu 986.150 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. „Šatny a zázemí pro tenis a národní házenou Chropyně“ - výběr dodavatele projektové dokumentace
USNESENÍ ČÍSLO 1254/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru cenově nejvýhodnější nabídky na projektovou dokumentaci pro akci „Šatny a zázemí pro národní házenou Chropyně", kterou podala firma CAD PROJEKT PLUS, s. r. o., IČ: 25587293, se sídlem Riegrova 793/2 Prostějov,
s nabídkovou cenou 931.700 Kč včeně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo č. 12/2021mezi městem Chropyně a firmou CAD PROJEKT PLUS, s. r. o., IČ: 25587293, se
sídlem Riegrova 793/2 Prostějov, na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Šatny a zázemí pro národní házenou Chropyně“, za cenu 931.700 Kč včetně DPH.

10. Smlouva č. 2/2021 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 1255/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy č. 2/2021 o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu mezi městem Chropyně a
firmou Jiří Měrka, IČ: 87831872, se sídlem Ječmínkova 234 Chropyně, zastoupenou Jiřím Měrkou, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech za částku 225 Kč + DPH na období od 15.08.2021 do 31.12.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. „Městské kulturní středisko Chropyně - revitalizace společenského sálu“ - výběr administrátora výběrového řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1256/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru nejvýhodnější cenové nabídky na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby „Městské kulturní středisko – revitalizace společenského sálu“, kterou podala firma Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s. r.
o., IČ: 03045315, se sídlem Vídeňská 7 Brno, s nabídkovou cenou 41.140 Kč včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby „Městské kulturní středisko – revitalizace společenského sálu“, mezi městem Chropyně a firmou Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s. r. o., IČ:
03045315, se sídlem Vídeňská 7 Brno, s nabídkovou cenou 41.140 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Podnět k provedení kácení dřevin
USNESENÍ ČÍSLO 1257/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vykácením smrku a borovice na pozemku parcelní číslo 605/3 v katastrálním území Chropyně v důsledku provádění opravy kanalizační stoky.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Žádost o souhlas se stavbou - vodovodní přípojka v ulici Hrad
USNESENÍ ČÍSLO 1258/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Přípojka vody“ pro rodinný dům
bytem
.

v ulici Hrad v Chropyni, jejímž investorem bude

,

Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o souhlas se stavbou - lodžie, bytový dům v ulici Díly
USNESENÍ ČÍSLO 1259/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Nové lodžie pro bytový dům ul. Díly 558, 559 a 560“, jejímž investorem bude Společenství vlastníků
Díly č. p. 558, 559, 560 v Chropyni, IČ: 26903016, se sídlem Díly 558 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Nabídka na umístění sběrných kontejnerů na starý textil
USNESENÍ ČÍSLO 1260/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 51/1 v katastrálním území Plešovec, a dále části pozemků
parcelní číslo 1380, 203, 636/2, 1093/84, vše v katastrálním území Chropyně pro účely sběru a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi od občanů města, a to za minimální cenu 200 Kč + DPH/rok za každý kontejner na
textil.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Systém odpadového hospodářství města DOOR TO DOOR - po měsíci provozu
USNESENÍ ČÍSLO 1261/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k měsíčnímu provozu systému odpadového hospodářství města DOOR TO DOOR.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Doplnění ceníku městského koupaliště Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1262/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s úpravou Ceníku městského koupaliště Chropyně od 09.08.2021 spočívající v jeho rozšíření o jednorázové
vstupné na kondiční plavání.

18. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1263/79RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. informaci starostky města o podané výpovědi z členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Chropyně panem
,
,
a
,
2. informaci starostky města o uzavření Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů s panem
,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4293/2021, zapsané pod
čj. 4301/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Nádražní,
4. veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko
správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/062720/2021, zapsanou pod čj. MCH 4360/2021, o stanovení místní úpravy provozu u mostu ev. č. 435-009 na silnici II/435 mezi obcemi Kroměříž – Plešovec,
5. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4384/2021, zapsaný pod čj. 4394/2021, s užíváním stavby „Přestavba prádelny na bytovou jednotku, přístavba zádveří,
Drahy 220, Chropyně“.
6. informaci starostky města o špatném stavu povrchu hřiště pro národní házenou, na němž hrozí možnost
úrazu.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 12.08.2021

