RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 81. jednání dne 13.09.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1282/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1221/78RM/2021, 1252/79RM/2021, 1265/80RM/2021, 1266/80RM/2021,
1267/80RM/2021, 1268/80RM/2021, 1269/80RM/2021, 1270/80RM/2021, 1271/80RM/2021, 1272/80RM/2021,
1273/80RM/2021, 1274/80RM/2021, 1275/80RM/2021, 1276/80RM/2021, 1277/80RM/2021 a 1278/80RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0224/18ZM/2021 na 22.09.2021 a 1080/71RM/2021 na 22.09.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1283/81RM/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 třídy 1 Daňové příjmy, oddílu paragrafu 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém a paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Informace o průběžném hospodaření města Chropyně v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1284/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí informaci o hospodaření města Chropyně v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1285/81RM/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. 3 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

strana 2

5. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - budovy bývalé knihovny včetně pozemku
USNESENÍ ČÍSLO 1286/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci ohledně zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní číslo 246 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 341 v katastrálním území Chropyně.

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

6. Žádost o zrušení předkupního práva na parcele 385/1 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1287/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit zrušení předkupního práva města Chropyně na parcele číslo 385/1 v katastru města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Smlouva o převodu vlastnictví - Volkswagen Transporter pro SDH Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1288/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z a m ít á
uzavření smlouvy o převodu vlastnictví mezi městem Chropyně a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, IČ: 75151499, se sídlem Kounicova 24 Brno, jejímž předmětem je převod automobilu
Volkswagen Transporter.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1088/2 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1289/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1088/2 o výměře cca 115 m 2 za minimální nabídkovou cenu
250 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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9. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo OT001030064792/001-MOPR a žádost o souhlas s umístněním distribučního zařízení
USNESENÍ ČÍSLO 1290/81RM/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-001030064792/001-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 1518/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem
„Chropyně, Drahy - TS + VN, NN kabel,
“. Výše jednorázové úplaty činí 2.000 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.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Chropyně, Drahy - TS+VN, NN kabel
" na pozemku parcelní číslo 1518/1 v katastrálním území
Chropyně, jejímž investorem bude EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330053422/001
USNESENÍ ČÍSLO 1291/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330053422/001 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
- kabel. smyčka VN, AO“ za účelem jejího provozování na pozemku parcelní číslo 1239/15, 1582 v katastrálním
území Chropyně za úplatu 1.500 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o změnu výšky oplocení
USNESENÍ ČÍSLO 1292/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit změnu v Regulačních podmínkách výstavby uvedených v kupní smlouvě,
a to výšku plotu ze 120 cm na 150 cm na hranici veřejných a soukromých ploch pro majitele v lokalitě Podlesí v
rozsahu výstavby druhé etapy rodinných domů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Nájemní smlouva - Albert Česká republika, s. r. o. (vozíkové stání, část parc. č. 1093/95)
USNESENÍ ČÍSLO 1293/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Chropyně a společností Albert Česká republika, s. r. o., IČ: 44012373, se
sídlem Radlická 520/117 Praha 5-Jinonice, na část parcelního čísla 1093/95, o výměře 12 m2 v katastrálním území
Chropyně, za cenu 5 Kč/m2/den včetně DPH pro účely vozíkového stání.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Žádost o poskytnutí dotace - PROGRAM S III
USNESENÍ ČÍSLO 1294/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit 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 titulu
PROGRAM S III - podpora významných sportovních akcí, na rok 2021 mezi městem Chropyně a TJ Chropyně, z. s., se
sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl gymnastiky na pořádání Mistrovství ČR v TEAMGYM ve dnech 27.29.10.2021 v Olomouci, a to ve výši 100.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Schválení změny č. 4 Územního plánu Chropyně (bydlení v ulici U Hejtmana)
USNESENÍ ČÍSLO 1295/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k pořizované změně č. 4 Územního plánu Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vydat opatření obecné povahy č. 01/2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Pořizování změny č. 5 Územního plánu Chropyně (přeložka krajské komunikace č. III/4349)
USNESENÍ ČÍSLO 1296/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o průběhu pořizování změny č. 5 Územního plánu Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Akté projekt, s. r. o., IČ: 26960834, se sídlem Kolárova 629 Kroměříž, jejímž předmětem je zpracování dokumentace změny č. 5. Územního plánu Chropyně za cenu 187.550 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Společnost Asekol, a. s. - nová smlouva
USNESENÍ ČÍSLO 1297/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření návrhu dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Chropyně a společností Asekol, a. s., IČ: 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8 Praha 4.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Rekonstrukce víceúčelového hřiště - možnost získání finančních prostředků
USNESENÍ ČÍSLO 1298/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 11.10.2021 zajistit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve vnitrobloku ulic Moravská – Nádražní prostřednictvím grantového programu
Oranžová hřiště.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Záměr na zřízení logopedické ambulance v budově MŠ v ulici Tyršova v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 1299/81RM/2021:
Rad a mě s ta C hr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k záměru na zřízení zdravotnického zařízení - logopedické ambulance v prostorách bývalé knihovny v
budově mateřské školy čp. 570 v ulici Tyršova.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se změnou způsobu užívání v části budovy čp. 570 v ulici Tyršova pro účely zřízení logopedické ambulance jako
zdravotnického zařízení, a to v rozsahu a způsobem, jaký je vyznačen ve zpracované dokumentaci záměru.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. RETOPING - souhlas s doporučením a zajištěním dofinancování akce
USNESENÍ ČÍSLO 1300/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b e re n a v ěd o m í
informaci o potřebnosti souhlasu zastupitelstva města o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce.
Rad a mě s ta Chr o py ně v yd áv á
souhlasné stanovisko k potřebnosti opravy sportoviště - "Retoping povrchu házenkářského hřiště", evidovaném
na parcelním čísle 2375/1 a 2377/1 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Chropyně - Mrlínek, parkovací stání, oprava cesty a oprava parkoviště
USNESENÍ ČÍSLO 1301/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o přípravě stavební akce „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště“, v předpokládané
hodnotě stavebních prací 4.000.000 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit předložení materiálu na nejbližším zasedání zastupitelstva města a požádat o zajištění finančních prostředků na realizaci v rámci rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy obce
USNESENÍ ČÍSLO 1302/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce se Zlínským krajem, IČ: 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Žádost o souhlas se stavbou - kanalizační přípojka
USNESENÍ ČÍSLO 1303/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Přípojka splaškové kanalizace pro rodinný dům
, bytem
.

“, jejímž investorem bude

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

23. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - Moravská 660
USNESENÍ ČÍSLO 1304/81RM/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
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Žádost o vyhrazení parkovacího místa - Moravská 660
USNESENÍ ČÍSLO 1305/81RM/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
tem
.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

, by-
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25. Záměr cyklostezky z Plešovce do Kroměříže - varianty řešení
USNESENÍ ČÍSLO 1306/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí projednat v termínu do 11.10.2021 řešení záměru cyklostezky
z Plešovce do Kroměříže s dotčenými osobami.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce
2020/2021 a zahájení školního roku 2021/2022
USNESENÍ ČÍSLO 1307/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2020/2021 a o zahájení školního roku 2021/2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1308/81RM/2021:
Rad a mě s t a Chr o py ně s chv al uj e
úpravu závazných ukazatelů (snížení rozpočtu r. 2021) - energií o 300.000 Kč organizace Základní škola Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., pro rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2021/2022
USNESENÍ ČÍSLO 1309/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o zahájení školního roku 2021/2022 v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

29. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Zařízení školního stravování Chropyně,
okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1310/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b e re n a v ěd o m í
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informaci organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., týkající se úpravy rozpočtu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

30. Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku
2021/2022
USNESENÍ ČÍSLO 1311/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o zahájení školního roku 2021/2022 v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

31. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1312/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., týkající se úpravy rozpočtu v souvislosti s
epidemií covid-19.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

32. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1313/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh úpravy rozpočtu roku 2021 č. 1 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

33. Zrušení usnesení číslo 1279/80RM/2021 o přidělení bytu č. 050 v ulici Drahy čp. 220
USNESENÍ ČÍSLO 1314/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 1279/80RM/2021 ze dne 30.08.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

34. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
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USNESENÍ ČÍSLO 1315/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh úpravy rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

35. Platový výměr ředitelky organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1316/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
platový výměr ředitelky organizace Služby občanům Chropyně, p. o., Mgr. Janě Kuté s účinností od 01.09.2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

36. "Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska" - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1317/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Příkazní smlouvy č. LM/24/2021 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se
sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, jejímž předmětem je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem
„Elektronická úřední deska“ v rámci projektu s názvem „Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo
projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“ za cenu 18.000 Kč (příkazník není plátcem DPH),
2. zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Elektronická úřední deska“ v rámci projektu s názvem „Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“,
3. návrh Smlouvy o dílo na dodání „Elektronické úřední desky pro město Chropyně“.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

37. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 22.09.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1318/81RM/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
22.09.2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 22.09.2021 Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 22.09.2021 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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38. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1319/81RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. informaci o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 24/2021/SOC na úseku sociálně-právní
ochrany dětí v období od 01.01.2018 doposud svěřené Městskému úřadu Chropyně,
2. informaci o udělení souhlasu s volbou přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži Mgr. Radimem Slezákem, předsedou okresního soudu, a žádost o provedení volby v co nejkratším termínu,
3. rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2021/610/3208, zapsané pod čj. MCH 4995/2021, o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci programu péče o krajinu v roce 2021, Podprogramu pro zlepšení dochovaného
přírodního a krajinného prostředí na akci „Výsadba stromů v katastrálním území Chropyně" na pozemcích
parcelní číslo 1569/1, 1629/7, 1629/8, 1630/14, 1630/15 a 1630/16 v katastrálním území Chropyně,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4725/2021, zapsané pod
čj. 5044/2021, o povolení kácení 1 ks stromu smrku ztepilého, s obvodem kmene 118 cm ve výšce 130 cm,
nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 605/3 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5124/2021, zapsané pod
čj. 5139/2021, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Nové lodžie pro bytový dům ul. Díly
č. p. 558, 559, 560 v Chropyni“ na pozemku parcelní číslo 1046 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 20.09.2021

