RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 85. jednání dne 25.10.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1347/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1323/82RM/2021, 1325/82RM/2021, 1328/82RM/2021, 1334/83RM/2021,
1335/83RM/2021, 1337/83RM/2021, 1337/83RM/2021, 1338/83RM/2021, 1342/83RM/2021 a 1345/84RM/2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1348/85RM/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 oddílu paragrafu 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1349/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1350/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
provést projednané změny rozpočtu a předložit návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2022 rozepsaný do ukazatelů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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5. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní číslo 704/2 v k. ú. Chropyně v
lokalitě restaurace U Stařenky
USNESENÍ ČÍSLO 1351/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcelní číslo 704/2 o výměře 135 m2 v katastrálním
území Chropyně za cenu 1.001 Kč/m2 firmě Velkosklad s plasty, s. r. o., IČ: 25305166, se sídlem Záříčí 54 Chropyně. 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 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1352/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vydat Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně o místním poplatku za obecní
systém odpadové hospodářství.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 3, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Vyřazený majetek k likvidaci a k prodeji
USNESENÍ ČÍSLO 1353/85RM/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 24.11.2021 fyzickou likvidaci majetku
města dle protokolů,
2. vedoucí Finančního odboru zveřejnit v termínu do 03.11.2021 záměr prodeje určeného majetku dle protokolů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh vnitřního předpisu města Chropyně – Zásady pro finanční a rozpočtové řízení příspěvkových organizací zřízených městem Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1354/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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Vnitřní předpis města Chropyně č. VP/07/2021 Zásady pro finanční a rozpočtové řízení příspěvkových organizací
zřízených městem Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o poskytnutí finanční podpory
USNESENÍ ČÍSLO 1355/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2021 mezi městem Chropyně a Hospicem na Svatém Kopečku, IČ: 73634671, se sídlem nám. Sadové 4/24 Olomouc, ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádosti o dotaci z Programu S II
USNESENÍ ČÍSLO 1356/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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 II - podpora výkonnostního
a vrcholového sportu na rok 2021 mezi městem Chropyně a
, narozenou
, bytem
, na přípravu a účast na ME v Teamgym ve výši 20.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Mapový portál GISonline - přesmluvnění
USNESENÍ ČÍSLO 1357/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou TopGis, s. r. o., IČ: 29182263, se sídlem Svatopetrská
35/7 Brno-Komárov, jejímž předmětem je zpřístupnění webové mapové aplikace GisOnline. Smlouva nahrazuje
smlouvu uzavřenou dne 01.10.2018.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště - Mrlínek, Chropyně“ - výběrové
řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1358/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
na doporučení hodnotící komise o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na zadávanou veřejnou zakázku,
kterou podal dodavatel Robert Lučan, IČ: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně, jehož nabídková cena je
4.043.428 Kč včetně DPH.
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Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Rekonstrukce MKS - dodatek - žádost o dotaci
USNESENÍ ČÍSLO 1359/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. A000290/-/- ze dne 26.01.2021 mezi městem Chropyně a firmou RENARDS,
a. s., IČ: 08737215, se sídlem Vídeňská 7 Brno. Základní cena za podání žádosti činí 1 Kč bez DPH. Odměna v případě získání dotace činí 145.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž p. o., za školní rok
2020/2021
USNESENÍ ČÍSLO 1360/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za školní rok 2020/2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Rozbor hospodaření organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3.
čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1361/85RM/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 3. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Rozbor hospodaření organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 3.
čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1362/85RM/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 3. čtvrtletí roku 2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., č. 1 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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17. Rozbor hospodaření organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za 3. čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1363/85RM/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 3. čtvrtletí roku
2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí roku 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1364/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Rozbor hospodaření organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., za 3. čtvrtletí roku
2021
USNESENÍ ČÍSLO 1365/85RM/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 3. čtvrtletí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. „Moderní městský úřad Chropyně - Portál občana“ - schválení zadávacích podmínek pro
přímé zadání
USNESENÍ ČÍSLO 1366/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně k o n st a tuj e
v případě veřejné zakázky „Portál občana města Chropyně“ v rámci projektu „Moderní městský úřad Chropyně“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697, že došlo k naplnění skutečností definovaných v Článku 20.11.1 Nedostatečný počet dodavatelů Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost.
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o zadání zakázky „Portál občana města Chropyně“ v rámci projektu „Moderní městský úřad Chropyně“ reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697 v předpokládané hodnotě 480.000 Kč bez DPH firmě ASI informační technologie, s. r. o., IČ: 25864394, se sídlem 1. máje 747/3 Mohelnice.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Popis předmětu zakázky „Portál občana města Chropyně“ v rámci projektu „Moderní městský úřad Chropyně“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697,
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2. uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou ASI informační technologie, s. r. o., IČ: 25864394, se
sídlem 1. máje 747/3 Mohelnice, na realizaci zakázky „Portál občana města Chropyně“ v předpokládané
hodnotě 480.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska“ - rozhodnutí zadavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1367/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru cenově nejvýhodnější nabídky na akci „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska",
kterou podala firma Infos Art, s. r. o., IČ: 25849638, se sídlem Valdenská 27/363 Olomouc, s nabídkovou cenou
315.345 Kč včeně DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1368/85RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5681/2021,
zapsaný pod čj. 5688/2021, s užíváním stavby „Komunikace a inženýrské sítě výstavby rodinných domů Chropyně, Podlesí II. etapa, VO - kabelové vedení + 9 ks stožárů a světel“ na pozemku parcelní číslo 175/15 v
katastrálním území Chropyně,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5847/2021, zapsané
pod čj. 5850/2021, o zahájení řízení o odstranění stavby „
“ na pozemku
parcelní číslo 175/30 v katastrálním území Chropyně,
3. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5879/2021,
zapsaný pod čj. 5888/2021, s užíváním stavby „Rodinný dvojdům, řadová garáž" na pozemku parcelní číslo
706/3, 706/10, 704/3, 706/4, 706/5 a 706/6 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: 01.11.2021

