RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 82. jednání dne 29.09.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1320/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0193/16ZM/2021-2, 0224/18ZM/2021-2, 0224/18ZM/2021-3, , 1080/71RM/2021,
1197/77RM/2021, 1247/79RM/2021, 1248/79RM/2021, 1283/81RM/2021, 1284/81RM/2021, 1285/81RM/2021,
1286/81RM/2021, 1287/81RM/2021, 1289/81RM/2021, 1290/81RM/2021, 1291/81RM/2021, 1292/81RM/2021,
1293/81RM/2021, 1294/81RM/2021, 1295/81RM/2021, 1296/81RM/2021, 1297/81RM/2021, 1300/81RM/2021,
1301/81RM/2021, 1302/81RM/2021, 1303/81RM/2021, 1304/81RM/2021, 1305/81RM/2021, 1307/81RM/2021,
1309/81RM/2021, 1311/81RM/2021, 1316/81RM/2021, 1317/81RM/2021 a 1318/81RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vyřazením usnesení číslo 0193/16ZM/2021 výrok 1 a 1187/76RM/2021 z dalšího sledování v rámci informativní
zprávy.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1321/82RM/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 6114 Volby do Parlamentu.
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 1322/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 704/2 o výměře 135 m2 v katastrálním území Chropyně za minimální cenu 1.000 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálních odpadů
USNESENÍ ČÍSLO 1323/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0520 o odvozu a odstranění komunálních odpadů uzavřenou mezi městem
Chropyně a firmou Biopas, s. r. o., IČ: 2016420, se sídlem Kaplanova 2959/6 Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Vodovodní přípojka na pozemcích parcelní čísla 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1324/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit v termínu do 11.10.2021 zveřejnění záměru prodeje vodovodní přípojky na
pozemcích parcelní číslo 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území Chropyně za minimální cenu 6.330 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o zaplacení stojanů na kola
USNESENÍ ČÍSLO 1325/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s proplacením faktury za dodání a montáž stojanů na kola před bytovým domem čp. 629-630 v ulici Díly v Chropyni ve smyslu žádosti Svornosti, stavebního bytového družstva Kroměříž, IČ: 00156931, se sídlem Ztracená
2647 Kroměříž, ze dne 15.09.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o souhlas se stavbou - "kabel NN Haltýře"
USNESENÍ ČÍSLO 1326/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Chropyně, Haltýře - kabel NN,
Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole.

“, jejímž investorem bude EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem

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

9. Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště, Chropyně - přeložka sloupu
USNESENÍ ČÍSLO 1327/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090008972 mezi městem Chropyně a firmou
EG.D, a. s., IČ:28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole. Předpokládaná cena přeložky je 245.591 Kč.
Termín provedení je do 15 měsíců.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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10. „Oprava ocelového mostu Chropyně MS ev. č. CHR-M01“ - dodatek č. 2, vícepráce
USNESENÍ ČÍSLO 1328/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku č. 2 firmy SOVIS CZ, a. s., IČ: 27532208 , se sídlem V Mlejnku 608/3a Hradec Králové, na změnu
ceny díla „Oprava ocelového mostu Chropyně - ev. č. CHR-M01“, která se navýší o vícepráce v hodnotě 167.275
Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 050 v čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 1329/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 050 v ulici Drahy čp. 220 mezi organizací Správa majetku města Chropyně, p.
o., a firmou Výkrm Třebíč, s. r. o., IČ: 27684067, se sídlem Karlov 196 Kutná Hora.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1330/82RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
veřejnou vyhlášku Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství České republiky čj. MZE49892/2021-16212, o opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod čj. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy čj.
33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020, a to z důvodu změny vývoje kalamitního poškození lesních porostů.
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: 06.10.2021

