RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 90. jednání dne 20.12.2021
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1428/90RM/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, 1332/83RM/2021, 1351/85RM/2021,
1352/85RM/2021,
1375/86RM/2021,
1376/86RM/2021,
1378/86RM/2021/1,
1378/86RM/2021/2,
1379/86RM/2021, 1390/88RM/2021, 1391/88RM/2021, 1392/88RM/2021, 1393/88RM/2021, 1393/88RM/2021,
1394/88RM/2021,
1395/88RM/2021,
1396/88RM/2021,
1400/88RM/2021/1,
1400/88RM/2021/2,
1401/88RM/2021, 1405/89RM/2021, 1406/89RM/2021, 1407/89RM/2021, 1408/89RM/2021, 1409/89RM/2021,
1410/89RM/2021, 1411/89RM/2021, 1412/89RM/2021, 1413/89RM/2021, 1415/89RM/2021, 1419/89RM/2021,
1422/89RM/2021, 1423/89RM/2021, 1424/89RM/2021 a 1425/89RM/2021.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 31.01.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
ukládací část u usnesení číslo 1390/88RM/2021 ze dne 22.11.2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1429/90RM/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 21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, paragrafu 6171 Činnost místní správy, třídy 2 Nedaňové příjmy a oddílu paragrafu 64 Ostatní finanční operace .
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost Muzea Kroměřížska o zaslání příspěvku na provoz zámku v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 1430/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se zasláním příspěvku Muzeu Kroměřížska, p. o., IČ: 00091138, se sídlem Velké náměstí 38/21 Kroměříž, na provoz zámku v Chropyni za rok 2021 ve výši 150.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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4. Odvod prostředků příspěvkových organizací v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1431/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vzájemný zápočet odpisů a odvod odpisů mezi zřizovatelem a organizacemi Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve výši 7.023 Kč, Správa majetku města Chropyně, p. o., ve výši 7.172.433 Kč a Služby občanům Chropyně, p. o., ve výši 286.601 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1432/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2022,
2. ukazatele zřízeným příspěvkovým organizacím, a to neinvestiční příspěvek Mateřské škole Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., ve výši 1.700.000 Kč, neinvestiční příspěvek Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
ve výši 5.800.000 Kč, neinvestiční příspěvek Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ve
výši 1.600.000 Kč, odpisy ve výši 7.400 Kč, Správě majetku města Chropyně, p. o., neinvestiční příspěvek ve
výši 15.730.000 Kč, investiční příspěvek ve výši 10.000.000 Kč, odpisy ve výši 7.140.000 Kč a organizaci
Služby občanům Chropyně, p. o., neinvestiční příspěvek ve výši 8.930.000 Kč, odpisy ve výši 332.500 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh vnitřního předpisu - poskytování dotací z rozpočtu města a vyhlášení programů S,
Z a C pro rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1433/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Vnitřní předpis č. VP/08/2021, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně,
2. vyhlášení výzev k podávání žádostí o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně pro rok 2022 na podporu sportovní činnosti (PROGRAM S), na podporu zájmových a volnočasových aktivit (PROGRAM Z) a na podporu financování sociálních služeb (PROGRAM C).
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o vyjádření k pozemkům parc. č. 1486/17 a 1486/18 v k. ú. Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1434/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 17.01.2022 vyrozumět
, bytem
, o podmínkách umožňujících realizaci zástavby na pozemku parcelní číslo 1486/17
v katastrálním území Chropyně s tím, že o změně územního plánu se pro předmětnou parcelu neuvažuje.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. Nesouhlas s postupem města Chropyně - užívání části pozemku p. č. 368/1 v k. ú. Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1435/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
nesouhlas s postupem města Chropyně ve věci užívání části pozemku parcelní číslo 368/1 v katastrálním území
Chropyně, zaslaný
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. „Za Zámkem - kabel NN,

“ - žádost o souhlas se stavbou

USNESENÍ ČÍSLO 1436/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k projektové přípravě dokumentace záměru na rozšíření distribuční sítě NN s názvem „Chropyně, Za
Zámkem - kabel NN,
“ s tím, že žadatel bude vyrozuměn o existenci staveb a inženýrských sítí ve vlastnictví města Chropyně v záměrem dotčeném území.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. „SO 260 - Objekt spalovny odpadů“ - žádost o vyjádření k dokumentaci
USNESENÍ ČÍSLO 1437/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
dokumentaci pro rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dle § 81 stavebního zákona ke stavbě „Objekt spalovny odpadů SO 260“, jejímž investorem bude DESTRA Co., s. r. o., IČ: 60709286, se sídlem Komenského
832 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1438/90RM/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. Juraj Majtán, IČ: 64426432, se sídlem Dr. Emila Axmana 285 Chropyně, provozovna Dr. Emila Axmana 285
Chropyně – prodejna maso-uzeniny,
2. Ing. Roman Černošek, IČ: 46290681, se sídlem Plešovec 56 Chropyně, provozovna Plešovec 56 Chropyně –
truhlářství,
3. Radek Patermann, IČ: 74760068 se sídlem Tovačovská 369, Chropyně, provozovna Tovačovská 369 Chropyně – truhlářství, podlahářství,
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4. Agroječmínek, s. r. o., IČ: 47900491, se sídlem Pastvisko 840 Chropyně, provozovna Pastvisko 840 Chropyně
– zemědělská výroba.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023–
2025 organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1439/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpočet Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022,
2. střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2023, 2024 a 2025.
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. plán oprav na rok 2022 Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
2. plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2022 organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p.
o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023–
2025 organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1440/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpočet Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022,
2. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2023, 2024 a 2025.
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. plán oprav Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022,
2. plán tvorby a čerpání peněžních fondů Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., organizace na rok
2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023–
2025 organizace Služby očanům města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1441/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpočet na rok 2022 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.,
2. střednědobý výhled rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2023, 2024 a 2025.
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. plán oprav na rok 2022 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
2. plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2022 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023–
2025 organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1442/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpočet Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022,
2. střednědobý výhled rozpočtu Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na období 2023,
2024 a 2025.
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. plán oprav na rok 2022 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
2. plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2022 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p.
o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023–
2025 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1443/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. rozpočet Správy majetku města Chropyně, p. o., na rok 2022,
2. střednědobý výhled rozpočtu Správy majetku města Chropyně, p. o., na rok 2023, 2024 a 2025.
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. plán investic na rok 2022 Správy majetku města Chropyně, p. o.,
2. plán oprav na rok 2022 Správy majetku města Chropyně, p. o.,
3. plán tvorby a čerpání fondů na rok 2022 Správy majetku města Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Úprava rozpočtu č. 2 v roce 2021 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1444/90RM/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. 2 v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Návrh na změnu - Ceníky Správy majetku města Chropyně, p. o., v roce 2022
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USNESENÍ ČÍSLO 1445/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se změnami v ceníku organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2022 v předloženém znění.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. "Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska" - opakované výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1446/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Příkazní smlouvy č. LM/33/2021 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se
sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, jejímž předmětem je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem
„Elektronická úřední deska II.“ v rámci projektu s názvem: „Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“ za cenu 15.000 Kč (příkazník není plátcem DPH),
2. zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Elektronická úřední deska II.“ v rámci projektu s názvem
„Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“,
3. návrh Smlouvy o dílo na dodání „Elektronické úřední desky pro město Chropyně“.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1447/90RM/2021:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6626/2021, zapsaný pod čj. 6685/2021, s umístěním stavby „Přípojka splaškové kanalizace, RD, Plešovec
“ Chropyně,
Plešovec
na pozemku parcelní číslo 32 a 51/1 v katastrálním území Plešovec,
2. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6501/2021, zapsaná pod čj.
6688/2021, k odstranění nedostatků žádosti o o vydání společného povolení na stavbu „Rodinný dům“ na
pozemku parcelní číslo 266/2, 266/29, 266/30, 268/3, 270/1, 270/2, 271/1 a 271/2 v katastrálním území
Chropyně,
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6630/2021, zapsané
pod čj. 6689/2021, o zahájení územního řízení na stavbu „Chropyně, Drahy - TS+VN, NN kabel,
1030064792“ na pozemku parcelní číslo 41/37, 1217/47, 1217/67, 1219/1, 1219/2, 1581/1, 1518/3,
1518/21, 1518/22, 1518/23 a 1565/78 v katastrálním území Chropyně,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6711/2021, zapsané
pod čj. 6719/2021, o vydání stavebního povolení na stavbu „Nové lodžie pro bytový dům ul. Díly 558, 559,
560 v Chropyni“ Chropyně, Díly 558 na pozemku parcelní číslo 1045 a 1046 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6803/2021, zapsané
pod čj. 6807/2021, o zahájení územního řízení o umístění stavby „Chropyně, Haltýře - kabel NN,
“
Chropyně na pozemku parcelní číslo 1870/1, 1871/1 a 1891 v katastrálním území Chropyně,
6. oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ze dne 07.12.2021, zapsané pod čj. MCH
6695/2021, o cenách za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022,
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7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6820/2021, zapsané
pod čj. 6867/2021, o dodatečném povolení stavby "Zahradní domek č. p.
, Chropyně", na pozemku parcelní číslo 175/30 v katastrálním území Chropyně,
8. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6879/2021, zapsané
pod čj. 6884/2021, o zahájení řízení o odstranění stavby „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p.
a stavba garáže“ na pozemku parcelní číslo 898 a 899 v katastrálním území Chropyně,
9. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 6870/2021, zapsané
pod čj. 6885/2021, o zahájení řízení o odstranění stavby „Přístavba RD
a stavba garáže“ na pozemku parcelní číslo 217 a 218 v katastrálním území Chropyně.
10. informaci o jmenování Jiřího Baďury zástupcem velitele jednotky SDH Chropyně od 01.01.2022.
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: 23.12.2021

