RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 83. jednání dne 11.10.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1331/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1251/79RM/2021, 1293/81RM/2021, 1298/81RM/2021, 1321/82RM/2021,
1322/82RM/2021, 1324/82RM/2021, 1326/82RM/2021, 1327/82RM/2021 a 1329/82RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 20.12.2021 a 1325/82RM/2021 na 25.10.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 1088/2 v k. ú. Chropyně v lokalitě K. H. Máchy
USNESENÍ ČÍSLO 1332/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 1088/2 o výměře cca 115 m 2 v katastrálním území Chropyně za cenu 251 Kč/m2
, bytem
. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Chropyně. K podání návrhu na vklad dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Po marném uplynutí lhůty k zaplacení má prodávající právo
odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1333/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádosti o dotaci z Programu S III
USNESENÍ ČÍSLO 1334/83RM/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 titulu PROGRAM S III - podpora významných
sportovních akcí, na rok 2021 mezi městem Chropyně a TJ Chropyně, z. s., IČ: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro:
a) oddíl atletiky na Mikulášský běh pořádaný dne 03.12.2021 ve výši 950 Kč,
b) oddíl atletiky na Podzimní běh s atletikou pořádaný dne 29.10.2021 ve výši 950 Kč,
c) oddíl badmintonu na Turnaj dětí pořádaný v listopadu 2021 ve výši 7.500 Kč,
d) oddíl badmintonu na 20. Výroční vánoční turnaj pořádaný v prosinci 2021 ve výši 6.250 Kč,
e) oddíl stolního tenisu na Turnaj neregistrovaných "O přeborníka Chropyně" pořádaný 09.10.2021 ve výši 1.000
Kč,
f) oddíl stolního tenisu na Turnaj 60+ pořádaný v listopadu 2021 ve výši 830 Kč,
g) oddíl stolního tenisu na Turnaj jednotlivců a dvoučlenných družstev pořádaný 20. 11.2021 ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o souhlas se stavbou (sjezd k

)

USNESENÍ ČÍSLO 1335/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Vydláždění vjezdu k
, oba bytem

“, jejímž investorem budou
.

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

6. Zapojení podnikatelů do odpadového systému města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1336/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. vzor smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství,
2. přílohu č. 1 ke smlouvě o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
pro kategorie A, B a C.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Kontrola společnosti Elektrowin, a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 1337/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace týkající se provedené kontroly na místě zpětného odběru elektrozařízení společností Elektrowin, a. s.,
IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60 Praha 4.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zlepšit informovanost občanů o třídění elektroodpadů formou článku ve Zpravodaji města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště - Mrlínek, Chropyně“ - výběrové
řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1338/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. návrh příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení pro akci „Odstavné stání, oprava komunikace,
cesty a parkoviště“, č. LM/27/2021 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 46292365, se sídlem
Františka Kokeše 1057 Hulín, za cenu 15.000 Kč. Ing. Libor Malůšek není plátce DPH,
2. návrh příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím
Ondruškem, IČ: 46292365, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, pro akci „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště“. Cena za provedené práce je 39.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH,
3. zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště“ a návrh
smlouvy o dílo pro akci „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště“,
4. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to firmy Robert Lučan, IČ: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně, Pavel Krč, IČ: 68191715, se sídlem Kout 325/4 Troubky, Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., IČ:
26913453, se sídlem K majáku 5001 Zlín.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1339/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., č. 1 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1340/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., č. 1 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2021 organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p.
o.
USNESENÍ ČÍSLO 1341/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 1 v roce 2021.
Hlasování:
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Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Žádost o podání nabídky na zpracování žádosti a administraci dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy místních komunikací
USNESENÍ ČÍSLO 1342/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
oslovit tyto firmy se žádostí o podání nabídky na přípravu a podání žádosti, řízení projektu v době realizace,
zajištění výběrového řízení na dodavatele a administraci dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj –
podpora obnovy místních komunikací: RPA – regionální poradenská agentura, s. r. o., IČ: 26298163, se sídlem
Starobrněnská 690/20 Brno, RENARDS dotační, s. r. o., IČ: 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7 Brno, Ing. Jana
Jurajdová, IČ: 88296440, se sídlem Osek nad Bečvou 216.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Pověření k zastupování města Chropyně na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky
USNESENÍ ČÍSLO 1343/83RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se zmocněním obce Kostelany, IČ: 00287253, k zastupování města Chropyně, IČ: 00287245, na sněmu Svazu měst
a obcí České republiky, který se koná ve dnech 21.10.2021–22.10.2021 v Hradci Králové.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1344/83RM/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 5424/2021, zapsané
pod čj. 5475/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5406/2021, zapsané
pod čj. 5476/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Díly,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5409/2021, zapsané
pod čj. 5477/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Díly,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5396/2021, zapsané
pod čj. 5478/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5449/2021, zapsané
pod čj. 5479/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5430/2021, zapsané
pod čj. 5480/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
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7. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/ 083821/2021, zapsané pod čj. MCH 5521/2021, o zahájení řízení k povolení nakládání s vodami a k
vydání společného povolení ke zřízení vodního díla „ČOV SILT STANDART pro objekt rybářství“ na pozemcích
parcelní číslo 92/8, 92/9 a 93/4 v katastrálním území Chropyně,
8. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5520/2021, zapsaná pod čj.
5529/2021, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Předsazené lodžie, Tyršova 597, 598, 599,
Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1160 a 1163 v katastrálním území Chropyně,
9. Opatření obecné povahy č. 1/2021 města Chropyně - Změnu č. 4 Územního plánu.
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: 18.10.2021

