RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 94. jednání dne 14.02.2022
1. Nabídka na odkoupení podílu pozemku parcelní číslo 1039/8 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1492/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 28.02.2022 informovat advokátku Mgr. Silvii Majtánovou, se sídlem Dolní
1567 Bystřice pod Hostýnem, o nabídkové ceně 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí město Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1493/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Výroční zprávu města Chropyně dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Návrh na obsazení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Hrázky 787 a bytů č. 4 a č. 10 v Domě s
pečovatelskou službou na náměstí Svobody 27
USNESENÍ ČÍSLO 1494/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 2 v bytovém domě v ulici Hrázky 787
, bytem
, a přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 27, a to bytu č. 4
paní
, bytem
, a bytu č. 10 paní
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Nová smlouva o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1495/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech mezi městem Chropyně a firmou Jarmila Jurásková, IČO:
64426599, se sídlem Masarykova 155 Chropyně, provozovna Masarykova 155 Chropyně - cukrářská výroba.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o odstranění nebezpečného stromu ze dvora bytového domu čp. 163
USNESENÍ ČÍSLO 1496/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit provedení ozdravného a redukčního řezu koruny jasanu,
nacházejícího se ve dvoře čp. 163 v ulici Komenského v Chropyni odborně způsobilou osobou, a to do konce mimovegetačního období.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 030 a č. 040 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 1497/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. přidělení bytu č. 030 v domě čp. 220 v ulici Drahy v Chropyni, o velikosti 1+kk,
,

, bytem

2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 040 v domě čp. 220 v ulici Drahy v Chropyni, o velikosti 1+kk, mezi organizací Správa majetku města Chropyně, p. o., a firmou Výkrm Třebíč, s. r. o., IČO: 27684067, se sídlem Karlov 196
Kutná Hora.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., v termínu do 28.02.2022 navrhnout komerční výši nájemného v bytech přidělovaných právnickým osobám za účelem ubytování zaměstnanců.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Úprava rozpočtu č. 3 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1498/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu rozpočtu č. 3 v roce 2021 organizace Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1499/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e

strana 3

úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci schváleného ukazatele 6171 Místní správa.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje - pro JSDH obcí RP12-22
USNESENÍ ČÍSLO 1500/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 1484/93RM/2022 ze dne 31.01.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
podání žádosti o dotaci z fondu Zlínského kraje, Sekce rozvojové programy a krizová řešení – Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 pro rok 2022. Žádost zahrnuje nákup
automatizovaného externího defibrilátoru, 2 ks zásahových oděvů, 6 párů ochranných rukavic, a to v celkové
předpokládané ceně cca 92.301 Kč.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1501/94RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu čj. MPO 11241/22/71100, zapsané pod čj. MCH 723/2022, o připravované výzvě a možnosti čerpání dotací na financování projektů brownfields v rámci Národního plánu obnovy
a žádost o vyplnění dotazníku,
2. veřejnou vyhlášku - zveřejnění opatření obecné povahy Odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2022/610/174, zapsanou pod čj. MCH 786/2022, o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje,
3. veřejnou vyhlášku - oznámení Odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva
zemědělství čj. MZE-70004/2021-15121, zapsanou pod čj. MCH 799/2022, o vydání opatření obecné povahy čj.
MZE-69999/2021-15121 ze dne 28.01.2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, o vydání opatření
obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28.01.2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a o
vydání opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28.01.2022, kterým vydalo Národního plán
povodí Odry,
4. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 817/2022, zapsaná pod čj.
MCH 877/2022, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Náhradní řešení skladování v areálu Fatra
a. s. Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 1106/1, 1106/252, 2312, 2313, 2314 a 2316 v katastrálním území
Chropyně,
5. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 911/2022, zapsané pod
čj. MCH 918/2022, o zahájení společného řízení na stavbu „Restaurace
Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 1193/10, 1193/11, 1193/11, 1193/54, 1193/7 a 1093/110 v katastrálním území Chropyně,
6. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 923/2022, zapsané pod čj.
MCH 928/2022, o zastavení řízení o odstranění stavby „Zahradní domek
, Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 175/30 v katastrálním území Chropyně,
7. příkaz ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., ze dne 31.01.2022, zapsaný pod čj. MCH
974/2022, k provedení roční prověrky bezpečnosti práce dle § 108 odst. 5 zákoníku práce,
8. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 995/2022, zapsaný pod čj. MCH 999/2022, s užíváním stavby „Revitalizace bytového domu Nádražní 720-722, 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
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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,
9. oznámení oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 11266/2022, zapsané pod čj. MCH 980/2022, o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení výjimky při použití závadné látky – aplikace přípravků na ochranu rostlin Garlon New® a Roundup® Biaktiv
za účelem likvidace invazních druhů rostlin, a to na žádost Povodí Moravy, s. p.,
10. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1016/2022, zapsané pod
čj. MCH 1025/2022, o přerušení řízení o odstranění stavby „Přístavba RD
a stavba garáže“ na pozemku
parcelní číslo 217 a 218 v katastrálním území Chropyně,
11. výzva Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1015/2022, zapsaná pod čj.
MCH 1026/2022, k odstranění nedostatků a doplnění žádosti k dodatečnému povolení stavby „Přístavba RD
a stavba garáže“ na pozemku parcelní číslo 217 a 218 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: 21.02.2022

