RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 89. jednání dne 06.12.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1403/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0245/19ZM/2021, 0253/19ZM/2021, 0254/19ZM/2021, 0255/19ZM/2021,
0257/19ZM/2021, 0258/19ZM/2021, 0259/19ZM/2021, 0261/19ZM/2021, 1148/75RM/2021, 1376/86RM/2021,
1379/86RM/2021, 1393/88RM/2021, 1394/88RM/2021, 1395/88RM/2021, 1400/88RM/2021 a 1401/88RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0239/19ZM/2021 a 0251/19ZM/2021 na 14.03.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1404/89RM/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 22 Doprava, 33
Kultura, církev, sdělovací prostředky, 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí a paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení části pozemku parcelní číslo 37 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1405/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 37 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Uzavření dodatku číslo 6 k pojistné smlouvě havarijního pojištění číslo 8060873119 pro
osobní automobil AF víceúčelové vozidlo Ford Transit - hasičské auto
USNESENÍ ČÍSLO 1406/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku číslo 6 k pojistné smlouvě číslo 8060873119 na havarijní pojištění osobního automobilu AF
víceúčelového vozidla Ford Transit. Celkové pojištění bude navýšeno o částku 19.592 Kč/rok.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1407/89RM/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. 4 v roce 2021 v předloženém
znění.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. „Rekonstrukce objektu městského kulturního střediska“ - podání žádosti o dotaci
USNESENÍ ČÍSLO 1408/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu městského kulturního střediska“ v rámci programu
Podpora rozvoje regionů 2022, dotačního titulu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Návrh na odpis pohledávek Správy majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1409/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. odpis pohledávky Správy majetku města Chropyně, p. o., za zemřelým
, zemř.
, naposledy bytem
, ve výši 910 Kč, neboť pohledávku nelze vymoci,
2. odpis pohledávky Správy majetku města Chropyně, p. o., za zemřelým
, zemř.
naposledy bytem
, ve výši 8.343 Kč, neboť pohledávku nelze vymoci.

,

Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit odpis pohledávky Správy majetku města Chropyně, p. o., za zemřelou
, zemř.
, naposledy bytem
, ve výši 44.807 Kč, neboť pohledávku nelze vymoci.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
USNESENÍ ČÍSLO 1410/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.
X/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba rodinného domu na p. č. 371/4, 370/7 v k. ú.
Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 1411/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Novostavba RD na parc. č. 371/4, 370/7, Chropyně“, jejímž investorem bude
, bytem
, s tím, že souhlas bude na situačním nákrese stavby vyznačen poté, co bude v projektové
dokumentaci stavby uspokojivě dořešena problematika dešťových vod objektu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Moravská
ČÍSLO 1412/89RM/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 v sousedství bydliště žadatelky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Garáže a zpevněná plocha - lokalita ve Mlýně, Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1413/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
cenovou nabídku, kterou předložil Ing. Jakub Burý, IČ: 74298445, se sídlem Tovačovského 2784 Kroměříž, na
zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro realizaci stavby „Garáže a zpevněná plocha lokalita ve Mlýně, Chropyně“ dle rozsahu studie za 416.000 Kč bez DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně revokovat usnesení číslo 0245/19ZM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
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USNESENÍ ČÍSLO 1414/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření nových smluv o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech s následujícími osobami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jiří Seibert, IČ: 75732831, se sídlem Drahy 838 Chropyně,
JUDr. Jiří Talášek, IČ: 18160425, se sídlem Ječmínkova 824 Chropyně,
DG FOOD, s. r. o., IČ: 28344600, se sídlem Hanácké náměstí 802 Chropyně,
Správa železnic, s. o., IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha 1-Nové Město, provozovna Sklad PZ
Chropyně - Rasina,
Služby občanům Chropyně, p. o., IČ: 08786691, se sídlem Komenského 39 Chropyně,
Správa majetku města Chropyně, p. o., IČ: 47933763, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně,
Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., IČ: 75022958, se sídlem Tyršova 570 Chropyně,
Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., IČ: 70943923, se sídlem Komenského 335 Chropyně,
Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., IČ: 75022940, se sídlem Ječmínkova 270 Chropyně.

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

13. Změna Územního plánu Chropyně - "Bydlení v areálu bývalého státního statku"
USNESENÍ ČÍSLO 1415/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Chropyně. Předmětem změny bude
část pozemku parcelní číslo 1244/4 a pozemky parcelní číslo 1244/1 a 1244/3 v katastrálním území Chropyně,
nacházející se v ploše "VZ", které budou změněny na "SO2", plochy smíšené obytné městské. Předmětná změna
územního plánu bude součástí změny č. 6, o které bylo rozhodnuto na zasedání rady města usnesením číslo
1392/88RM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Návrh dohod dotčených stran ke spolupráci s přípravou záměru „Obchvat Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 1416/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrhy dokumentů řešících spolupráci dotčených stran při přípravě záměru „Obchvat Chropyně“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh na obnovení zdravého vodního režimu v krajině u Plešovce
USNESENÍ ČÍSLO 1417/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh

, bytem

, na obnovení zdravého vodního režimu v krajině.

Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí připravit v termínu do 14.03.2022 návrh řešení.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení (obchvat Chropyně)
USNESENÍ ČÍSLO 1418/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru „Obchvat Chropyně“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Výsadba dřevin v extravilánu města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1419/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s provedením výsadby ovocných dřevin na pozemcích parcelní číslo 1569/1, 1629/7, 1629/8, 1630/14, 1630/15,
1630/16 v katastrálním území Chropyně prostřednictvím neziskové organizace Sázíme stromy, z. ú., IČ:
02626870, se sídlem Libochovická 1072/11 Praha 8-Dolní Chabry, s tím, že výsadba a následná péče bude prováděna dobrovolníky z Chropyně či Plešovce.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Úprava rozpočtu č. 2 v roce 2021 organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p.
o.
USNESENÍ ČÍSLO 1420/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu č. 2 v roce 2021 organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Úprava rozpočtu č. 2 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o., a žádost o
převedení zůstatku investičního příspěvku zřizovatele do investičního fondu
USNESENÍ ČÍSLO 1421/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. úpravu rozpočtu č. 2 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.,
2. převedení zůstatku investičního příspěvku zřizovatele ve výši 407,5 tis. Kč do investičního fondu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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20. „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska“ - zrušení výběrového řízení"
USNESENÍ ČÍSLO 1422/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o zrušení výběrového řízení na akci „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Poskytnutí peněžního daru fyzickým osobám za účast v komisích a výkon funkce přísedících soudců v období 2018-2021
USNESENÍ ČÍSLO 1423/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit uzavření darovacích smluv o poskytnutí peněžitých darů:
1. panu Milanu Bajerovi, narozen
, bytem
, ve výši 28.600 Kč za
výkon funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži ve funkčním období 2018-2021 a účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
2. Ing. Jaroslavu Kotulovi, narozen
, bytem
, ve výši 24.000 Kč
za výkon funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži ve funkčním období 2018-2021,
3. Ing. Jiřímu Roseckému, narozen
, bytem
, ve výši 24.000 Kč za výkon
funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži ve funkčním období 2018-2021,
4. panu Pavlu Rozsypálkovi, narozen
, bytem
, ve výši 24.000 Kč
za výkon funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži ve funkčním období 2018-2021 a
5. Mgr. Michalu Vlasatému, narozen
, bytem
, ve výši 24.000 Kč
za výkon funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži ve funkčním období 2018-2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru mezi městem Chropyně a Ing. Pavlem Janečkou,
narozen
, bytem
, na částku 4.800 Kč za účasti v hodnotících komisích na veřejné
zakázky města Chropyně,
2. uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru mezi městem Chropyně a panem Robertem Lučanem, narozen
, bytem
, na částku 6.400 Kč za účast v hodnotících komisích na
veřejné zakázky města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1424/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit mimořádné odměny členům Zastupitelstva města Chropyně takto:
1. Ing. Věra Sigmundová - starostka - ve výši jedné měsíční odměny, která jí náleží za výkon uvolněné funkce, a
to za spolupráci se Zlínským krajem při zpracování Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje, za spolupráci
při aktualizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a za plnění úkolů spojených s členstvím města
Chropyně v MAS Jižní Haná,
2. Mgr. Stanislav Kalinec - místostarosta - ve výši jedné měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné
funkce, a to za plnění úkolů spojených s implementací nového systému třídění odpadů, za plnění úkolů spoje-
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ných s členstvím města v Mikroregionu Jižní Haná, za plnění úkolů spojených s členstvím města ve Sdružení
pro cestovní ruch Kroměřížska a za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
3. pan Martin Jedlička - člen rady města - částku 6.600 Kč za účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky
města Chropyně a za provádění drobných údržbářských prací v budově městského úřadu,
4. pan Ivan Juřena - člen zastupitelstva města a kontrolního výboru zastupitelstva města - částku 6.400 Kč za
účast na hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
5. pan Robert Lučan - člen zastupitelstva města, kontrolního výboru zastupitelstva města, investičního výboru
zastupitelstva města - částku 5.000 Kč za plnění mimořádných úkolů vyplývajících mu z členství v kontrolním
a investičním výboru,
6. pan Luděk Graclík - člen rady města a investičního výboru zastupitelstva města - částku 5.000 Kč za plnění
mimořádných úkolů vyplývajících mu z členství v radě města a investičním výboru,
7. Mgr. Milan Bajgar, MBA - člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru zastupitelstva města částku 3.200 Kč za účast na hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
8. Bc. Ivo Novotný - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města - částku 3.200 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně,
9. paní Božena Hrabalová - členka zastupitelstva města - částku 1.600 Kč za účast v hodnotících komisích na
veřejné zakázky města Chropyně,
10. pan Martin Ivan - člen zastupitelstva města a investičního výboru zastupitelstva města - částku 1.600 Kč za
účast v hodnotících komisích na veřejné zakázky města Chropyně.
Mimořádné odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc prosinec.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 15.12.2021
USNESENÍ ČÍSLO 1425/89RM/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
15.12.2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 15.12.2021 pana Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 15.12.2021 od 17:00 do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Plán zasedání Rady města Chropyně v roce 2022 a návrh termínů zasedání Zastupitelstva
města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1426/89RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Plán termínů zasedání Rady města Chropyně v roce 2022 včetně návrhu termínů zasedání Zastupitelstva města
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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25. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1427/89RM/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 6332/2021, zapsané
pod čj. 6341/2021, o prodloužení doby zkušebního provozu stavby „Přístřešek pro uskladnění zemědělských
strojů a manipulační plocha pro skladování inertních materiálů - kompostárna pro město Chropyně" na pozemku parcelní číslo 295/2 v katastrálním území Chropyně,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6413/2021, zapsané
pod čj. 6424/2021, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici Moravská,
3. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/099989/2021, zapsané pod čj. MCH 6412/2021, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze stavby čistírna odpadních vod SILT STANDART do dočišťovací nádrže na pozemku parcelní číslo
93/4 a dále do vodního toku Svodnice na pozemku parcelní číslo 78/1 v katastrálním území Chropyně,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6503/2021, zapsané
pod čj. 6519/2021, o zahájení řízení o odstranění stavby „Chropyně, Drahy - TS+VN, NN kabel,
1030064792“ na pozemku parcelní číslo 1212/1, 1217/47, 1217/67, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 121/6, 1518/1,
1518/21 a 1565/78 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení oddělení územního plánování Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž sp. zn.
02/326/089882/2021/Li, zapsané pod čj. MCH 6165/2021, o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Záříčí v uplynulém období 2016-2021,
6. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6552/2021, zapsané pod čj. 6597/2021, s umístěním stavby „Chropyně, Komenského - kab. NN, AGROJEČMÍNEK“ na pozemku parcelní číslo 1250, 1252/1, 1253/8, 1253/9 a 1253/11 v katastrálním území Chropyně,
7. navýšení víceprací investiční akce „Odstavné stání, oprava komunikace, cesty a parkoviště - Mrlínek, Chropyně“ o cca 60.000 Kč včetně DPH.
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: 13.12.2021

