RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 92. jednání dne 17.01.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1452/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0275/20ZM/2021, 0276/20ZM/2021, 0278/20ZM/2021, 0278/20ZM/2021,
0279/20ZM/2021, 1372/86RM/2021, 1401/88RM/2021, 1414/89RM/2021, 1423/89RM/2021, 1423/89RM/2021,
1430/90RM/2021, 1434/90RM/2021, 1435/90RM/2021, 1436/90RM/2021, 1437/90RM/2021, 1438/90RM/2021 a
1446/90RM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1453/92RM/2022:
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 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém a paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 1146/13 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1454/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcelní číslo 1146/13 ostatní plocha v katastrálním
území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Ocenění pozemků parcelní číslo 1375/2 a 1375/3 v k. ú. Chropyně a parcelní číslo 1 v k. ú.
Plešovec k žádosti o směnu pozemků
USNESENÍ ČÍSLO 1455/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
tržní ceny pozemků parcelní číslo 1375/2 a 1375/3 v katastrálním území Chropyně a pozemku parcelní číslo 1 v
katastrálním území Plešovec.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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předložit Zastupitelstvu města Chropyně návrh na zveřejnění záměru směny bez doplatku části pozemků parcelní číslo 1375/2 a 1375/3 v katastrálním území Chropyně o výměře cca 800 m2 ve vlastnictví města Chropyně,
jehož tržní cena činí 560.000 Kč za pozemek parcelní číslo 1 o výměře 1 356 m2 v katastrálním území Plešovec ve
vlastnictví
, nar.
, bytem
, jehož hodnota činí 528.840 Kč.
Rozdíl v ceně pozemků pokryjí veškeré náklady spojené s prodejem, které uhradí pan
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Informace o kontrole nahrazující interní audit města Chropyně v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1456/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o výsledku kontroly nahrazující interní audit města Chropyně provedené firmou Ing. Karel Ondrášek,
IČO: 10026339, se sídlem Libina 95, v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Tyršova 598
USNESENÍ ČÍSLO 1457/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání
pro
, bytem
, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Chropyně
číslo 0269/20ZM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o vyhrazení parkovacího místa, Nádražní 771
USNESENÍ ČÍSLO 1458/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání
pro
, bytem
, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Chropyně
číslo 0269/20ZM/2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1459/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. 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:
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a) Igor Foltýn, IČO: 67525415, se sídlem Bílanská 1611/22 Kroměříž - provozovna náměstí Svobody 55 Chropyně - cukrárna,
b) Milan Balej, IČO: 15199657, se sídlem Chropyňská 2483/45 Kroměříž - provozovna Masarykova 14 Chropyně - Pohostinství u Bučka,
c) Thanh Tung Hoang, IČO: 65522486, se sídlem Ječmínkova 225 Chropyně - provozovna Ječmínkova 225
Chropyně - Večerka,
d) ELMONT HRABAL, s. r. o., IČO: 08935246, se sídlem Tovačovská 96 Chropyně - provozovna Tovačovská 96
Chropyně - montáž, opravy, revize elektrických zařízení,
e) Tělovýchovná jednota Chropyně, z. s., IČO: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně - provozovna Hanácké náměstí 552 Chropyně - sportovní aktivity,
f) CNC MACHO, s. r. o., IČO: 29378486, se sídlem Drahy 883 Chropyně - provozovna Drahy 883 Chropyně, zpoplatnění podle přílohy č. 1 kategorie C smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému
odpadového hospodářství.
2. zpoplatnění příspěvkových organizací města Chropyně podle přílohy č. 1 kategorie C smlouvy o předávání
komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství,
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb
USNESENÍ ČÍSLO 1460/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb č.
00287245/000/2003 mezi městem Chropyně a společností INISOFT, s. r. o., IČO: 25417657, se sídlem Rumjancevova 696/3 Liberec I-Staré město.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Vyjádření ke stavbě „Restaurace Buřvalka Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 1461/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Restaurace Buřvalka, Chropyně“, jejímž investorem bude PMS Reality, a. s., IČO: 47676647, se sídlem Pivovarská 261 Hanušovice.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. „Městské kulturní středisko Chropyně - revitalizace společenského sálu“ - TDI+BOZP
USNESENÍ ČÍSLO 1462/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
návrh zadávací dokumentace a návrh příkazní smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou dle Vnitřní směrnice č. 2/2019 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce,
dodávky a služby a přiměřeně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v uzavřené
výzvě, pro akci „Městské kulturní středisko Chropyně - revitalizace společenského sálu“ - TDI a BOZP.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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1. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 31.01.2022 oslovit firmy pro podání nabídky
na výkon TDI a koordinátora BOZP stavby „Městské kulturní středisko – revitalizace společenského sálu“, a
to: LAMPLOTA.EU, s. r. o., IČO: 27696430, se sídlem Rejskova 30 Prostějov, OB RUBICONE, s. r. o., IČO:
28305400, se sídlem Ztracená 2647/16 Kroměříž, COSTI, s. r. o., IČO: 28305400, se sídlem Bednářova 22 Brno,
Ing. Jan Sedláček, IČ: 76356531, se sídlem Šelešovice 54, BAUMAS Projekt, s. r. o., IČo: 07657072, se sídlem
Moravská 3010/57A Kroměříž,
2. doplnit do zadávací dokumentace požadavek na předložení referencí na rekonstrukce budov přibližně v hodnotě zakázky 28 mil. bez DPH.
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

12. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - informace o výsledku veřejnosprávní
kontroly v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1463/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v organizaci Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., provedené v roce 2021 firmou Ing. Karel Ondrášek, IČO: 10026339, se sídlem Libina 95.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - rozpis rozpočtu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1464/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozpis rozpočtu organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - informace o výsledku veřejnosprávní
kontroly v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1465/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v organizaci Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., provedené v roce 2021 firmou Ing. Karel Ondrášek, IČO: 10026339, se sídlem Libina 95.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - rozpis rozpočtu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1466/92RM/2022:
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Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozpis rozpočtu organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1467/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v organizaci Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., provedené v roce 2021 firmou Ing. Karel Ondrášek, IČO: 10026339, se sídlem Libina 95.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o. - rozpis rozpočtu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1468/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozpis rozpočtu organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o. - plán účetních odpisů na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1469/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
plán účetních odpisů organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Služby občanům Chropyně, p. o. - informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v roce
2021
USNESENÍ ČÍSLO 1470/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v organizaci Služby občanům Chropyně, p. o., provedené v roce
2021 firmou Ing. Karel Ondrášek, IČO: 10026339, se sídlem Libina 95.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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20. Služby občanům Chropyně, p. o. - rozpis rozpočtu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1471/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozpis rozpočtu organizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Služby občanům Chropyně, p. o. - plán účetních odpisů organizace na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1472/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
plán účetních odpisů organizace Služby občanům Chropyně, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Správa majetku města Chropyně, p. o. - informace o výsledku veřejnosprávní kontroly v
roce 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1473/92RM/2022:
Rad a mě s ta Ch r opy ně b e r e n a v ěd o mí
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v organizaci Správa majetku města Chropyně, p. o., provedené v
roce 2021 firmou Ing. Karel Ondrášek, IČO: 10026339, se sídlem Libina 95.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Správa majetku města Chropyně, p. o. - rozpis rozpočtu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1474/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozpis rozpočtu organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Správa majetku města Chropyně, p. o. - plán účetních odpisů na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1475/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
plán účetních odpisů organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., na rok 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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25. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
USNESENÍ ČÍSLO 1476/92RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
platový výměr Mgr. Milana Bajgara, MBA, ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., pana Dalibora
Kondlera, ředitele Správy majetku města Chropyně, p. o., a paní Magdalény Ratůzné, ředitelky Mateřské školy
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a to s účinností od 01.01.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1477/92RM/2022:
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 105/2022, zapsané
pod čj. MCH 172/2022, o povolení zvláštního užívání - vyhrazení parkovacího místa, a to v Chropyni v ulici
Moravská,
2. veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko
správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/106434/2021, zapsanou pod čj. MCH 51/2022, o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/436 v obci Chropyně, v obci Kyselovice a mezi obcemi
Chropyně – Kyselovice,
3. oznámení Správy železnic, s. o., čj. 29534/2021-SŽ-OŘ OVA-OS, zapsané pod čj. MCH 82/2022, o změně v
organizační struktuře společnosti od 01.01.2022,
4. veřejnou vyhlášku - oznámení Odboru stavební úřad Ministerstva průmyslu a obchodu čj. MPO
476280/21/642-SÚ, zapsanou pod čj. MCH MCH 6221/2021, o zahájení společného řízení na povolení stavby
„6114 - MORAVIA - VTL Plynovod, ÚSEK TU 1666 BEZMĚROV 2B - TU 167 KYSELOVICE“ na pozemcích v katastrálním území Bezměrov, Chropyně, Kojetín a Kyselovice,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 206/2022, zapsané
pod čj. MCH 320/2022, 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, 1219/6, 1518/1, 1518/21 a
1565/78 v katastrálním území Chropyně,
6. příkaz Oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí čj. ČIŽP/47/2022/191, zapsaný pod
čj. MCH 325/2022, o spáchání přestupku Liborem Zsemberim, IČO: 11497106, se sídlem Masarykova 243
Chropyně, podle § 118 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 345/2022, zapsané
pod čj. MCH 379/2022, o umístění stavby „Chropyně, Drahy - TS+VN, NN kabel,
1030064792“ na pozemku parcelní číslo 1212/1, 1217/47, 1217/67, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/6, 1518/1, 1518/21 a 1565/78 v
katastrálním území Chropyně,
8. koordinované stanovisko oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 2806/2022, zapsané pod čj. MCH
401/2022, k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Chropyně,
9. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 511/2022, zapsaná pod čj.
MCH 519/2022, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Revitalizace bytového domu Nádražní 720722, Chropyně, spočívající v zateplení obvodového pláště, zateplení stropů v 1. PP, stropu nad posledním NP,
ve výměně zbývajících oken, v rekonstrukci lodžií a vstupů a v provedení souvisejících stavebních prací“ na
pozemku parcelní číslo 1085/3, 1085/4, 1085/5, 1085/11, 1085/24, 1085/2, 1085/12, 1085/13, 1085/14,
1085/15, 1085/19, 1085/20, 1085/21 a 1085/22 v katastrálním území Chropyně,
10. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 512/2022, zapsaná pod čj.
MCH 521/2022, k odstranění nedostatků žádosti o vydání společného povolení na stavbu „Rodinný dům“ na
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pozemku parcelní číslo 266/2, 266/29, 266/30, 268/3, 270/1, 270/2, 271/1 a 271/2 v katastrálním území
Chropyně.
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: 24.01.2022

