RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 86. jednání dne 08.11.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1369/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0252/19ZM/2021, 1346/84RM/2021,
1358/85RM/2021, 1359/85RM/2021 a 1367/85RM/2021.

1348/85RM/2021,

1353/85RM/2021,

Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1370/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2021 v rámci schválených ukazatelů oddílu paragrafu 63 Ostatní finanční operace a paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Darovací smlouvy - finanční dar pro členy JSDH Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1371/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření darovacích smluv na poskytnutí finančního daru v celkové výši 30.000 Kč pro členy JSDH Chropyně,
kteří se nejvíce podíleli na udržování hasicí techniky a budovy SDH Chropyně v roce 2021. Darovací smlouva bude
uzavřena s těmito členy:
1.
, nar.
, bytem
, ve výši 4.000 Kč,
2.
, nar.
, bytem
, ve výši 3.700 Kč,
3.
, nar.
, bytem
, ve výši 3.400 Kč,
4.
, nar.
, bytem
, ve výši 2.700 Kč,
5.
, nar.
, bytem
, ve výši 1.200 Kč,
6.
nar.
, bytem
, ve výši 600 Kč,
7.
, nar.
, bytem
, ve výši 3.400 Kč,
8.
, nar.
, bytem
, ve výši 2.300 Kč,
9.
, nar.
, bytem
, ve výši 3.000 Kč,
10.
, nar.
, bytem
, ve výši 500 Kč,
11.
, nar.
, bytem
, ve výši 500 Kč,
12.
, nar.
, bytem
, ve výši 1.300 Kč,
13.
, nar.
, bytem
, ve výši 3.400 Kč.
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Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh na směnu pozemků
USNESENÍ ČÍSLO 1372/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 31.12.2021 zajistit tržní cenu pozemků parcelní číslo 1375/2 a 1375/3 v
katastrálním území Chropyně a pozemku parcelní číslo 1 v katastrálním území Plešovec.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Zveřejnění záměru prodeje vodovodní přípojky v lokalitě Hrad
USNESENÍ ČÍSLO 1373/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci, že na zveřejněný záměr prodeje vodovodní přípojky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1372/1 a
1372/3 v katastrálním území Chropyně v lokalitě Hrad nebyla doručena žádná nabídka.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 9900111235-1/VB
USNESENÍ ČÍSLO 1374/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 9900111235-1/VB mezi městem Chropyně a firmou GasNet, s.
r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96 Klíše, a investorem
, nar.
,a
, nar.
, oba bytem
, ve věci stavby s názvem „STL přípojka pro rodinný dům v obci Chropyně,
, číslo stavby: 9900111235“ za účelem umístění plynárenského zařízení na pozemku parcelní číslo 521/15 a 521/16 v katastrálním území Chropyně za úplatu 350 Kč bez DPH. K této
částce bude připočítána platná sazba DPH. Úplata bude zaplacena investorem před podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Návrh likvidační komise k vyřazení majetku
USNESENÍ ČÍSLO 1375/86RM/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
řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 30.11.2021 fyzickou likvidaci majetku města
dle protokolů.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého finančního daru - Výkrm Třebíč, s. r. o., darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., darovací
smlouva na poskytnutí peněžitého daru TJ Chropyně, z. s.
USNESENÍ ČÍSLO 1376/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. darovací smlouvu mezi městem Chropyně (obdarovaný) a společností Výkrm Třebíč, s. r. o. (dárce), IČ:
27684067, se sídlem Kutná Hora-Karlov 196, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru v celkové výši
30.000 Kč, kdy částka 10.000 Kč je určena na rozvoj činnosti Tělovýchovné jednoty Chropyně, z. s., a částka
ve výši 20.000 Kč na rozvoj mládežnické kopané při Fotbalovém klubu Chropyně, z. s.,
2. darovací smlouvu mezi městem Chropyně (dárce) a TJ Chropyně, z. s. (obdarovaný), IČ: 27684067, se sídlem
Hanácké náměstí 552 Chropyně, ve výši 10.000 Kč na rozvoj činnosti TJ Chropyně,
3. darovací smlouvu mezi městem Chropyně (dárce) a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s. (obdarovaný), IČ:
70801860, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně,ve výši 20.000 Kč na rozvoj mládežnické kopané při
Fotbalovém klubu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Návrh na obsazení bytu č. 7 v bytovém domě v ulici Hrázky čp. 787 a bytu č. 17 v Domě s
pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26
USNESENÍ ČÍSLO 1377/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 7 v bytovém domě v ulici Hrázky čp. 787 v Chropyni manželům
, oba trvale
, a bytu
v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26 v Chropyni
, trvale bytem
.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Převod povinností v rámci zpětného odběru elektrozařízení na Sběrném dvoře města
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1378/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
1. organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o., zajištěním povinností zpětného odběru elektrozařízení v
rámci provozu sběrného dvora města Chropyně v ulici Nádražní provozované kolektivními systémy společností Elektrowin, a. s., Ekolamp, s. r. o., Asekol, a. s., se kterými má zřizovatel město Chropyně uzavřené
smlouvy podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tato povinnost se týká i kontejnerů společnosti
Asekol, a. s., na drobná elektrozařízení, které jsou umístěny na náměstí Svobody u lázní a v ulici Moravská u
prodejny Albert,
2. organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o., zajištěním objednávání vývozů textilu ze sběrného dvora i
kontejnerů na textil umístěných ve městě u společností Textil Eco, a. s., a Dimatex CS, s. r. o., se kterými má
město Chropyně uzavřené smlouvy.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí poskytnout organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o.,
potřebnou součinnost při převodu nutné agendy.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. „Požární zbrojnice a středisko volnočasových aktivit Plešovec“ - návrh variantního řešení
USNESENÍ ČÍSLO 1379/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
k dopracování variantu č. 3 dle vznesených připomínek.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. „Šatny a zázemí pro tenis a národní házenou Chropyně“ - odsouhlasení studie
USNESENÍ ČÍSLO 1380/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
upravenou studii pro akci „Šatny a zázemí pro národní házenou Chropyně“ vypracovanou firmou CAD PROJEKT
PLUS, s. r. o., IČ: 25587293, se sídlem Riegrova 793/2 Prostějov.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Nádražní 721
USNESENÍ ČÍSLO 1381/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - s vyhrazením parkovacího místa pro
, bytem
. Parkovací místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště
žadatele.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská 652
USNESENÍ ČÍSLO 1382/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - s vyhrazením parkovacího místa pro
, bytem
. Parkovací místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště
žadatele.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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15. „Uložení optického vedení Chropyně“ - návrh smlouvy o budoucí smlouvě
USNESENÍ ČÍSLO 1383/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě služebnosti inženýrské sítě stavby "Uložení optického vedení Chropyně"
mezi městem Chropyní a cyrilek.net, z. s.,IČ: 26671875, se sídlem Spáčilova 3194/38 Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. "Dům s pečovatelskou službou č.p. 26, stavební úpravy dvou bytů ve 2. NP, Chropyně" žádost o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1384/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou "Dům s pečovatelskou službou č. p. 26, stavební úpravy dvou bytů ve 2. NP, Chropyně", jejímž investorem bude Správa majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. „Městské kulturní středisko Chropyně - Revitalizace společenského sálu“ - projektová
dokumentace pro realizaci stavby
USNESENÍ ČÍSLO 1385/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci a výkaz výměr pro akci „Městské kulturní středisko Chropyně Revitalizace společenského sálu“ mezi městem Chropyně a projektantem Ing. Radomírem Gregorem, IČ:
64426882, se sídlem Čechova 692 Hulín, ČKAIT 1301590, autorizace v oboru pozemní stavby, za cenu 550.000 Kč
+ DPH.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Kalkulace úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a kalkulace nájmů pro rok 2022
v Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1386/86RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
cenu úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a stanovenou cenu pronájmů pro rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1387/86RM/2021:
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Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 5955/2021, zapsané
pod čj. 5960/2021, o zahájení společného řízení na stavbu „Rodinný dům“ na pozemku parcelní číslo 270/2,
266/29, 270/1, 270/1, 268/3, 271/2, 266/2, 271/1 a 266/30 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 15.11.2021

