RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 95. jednání dne 28.02.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1502/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1459/92RM/2022, 1460/92RM/2022, 1480/93RM/2022, 1481/93RM/2022,
1482/93RM/2022, 1483/93RM/2022, 1485/93RM/2022, 1486/93RM/2022, 1489/93RM/2022, 1490/93RM/20221, 1490/93RM/2022-2, 1494/94RM/2022, 1495/94RM/2022, 1496/94RM/2022, 1497/94RM/2022-1,
1497/94RM/2022-2, 1497/94RM/2022-3 a 1500/94RM/2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 25.04.2022 a 1076/71RM/2021 na 28.03.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027
USNESENÍ ČÍSLO 1503/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2027.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1504/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci schváleného ukazatele 6171 Místní správa.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh na uzavření nové smlouvy o dílo – tisk Zpravodaje města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1505/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou HART PRESS, s. r. o., IČO: 60736437, se sídlem tř. T. Bati
1574 Otrokovice, jejímž předmětem je výtisk a dodání Zpravodaje města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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5. Nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1506/95RM/2022:
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.

Anna Štolfová, IČO: 11498366, se sídlem Oujezdy 690 Chropyně, provozovna Oujezdy 690 Chropyně,
Phan Thi Na Sa, IČO: 88698131, se sídlem Díly 727 Chropyně, provozovna Díly 727 Chropyně,
Josef Mlčoch, IČO: 12731536, se sídlem Masarykova 84 Chropyně, provozovna Míru 801 Chropyně,
LUNAKROM MORAVIA, s. r. o., IČO: 28348893, se sídlem Kollárova 2605/9 Prostějov, provozovna Moravská
797 Chropyně.

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

6. Návrh na projednání podmínek spolupráce při sběru textilu – DIMATEX CS, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1507/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí vyzvat firmu TextilEco, a. s., IČO: 28101766, se sídlem Palackého 715/15 Praha 1-Nové Město, aby začala neodkladně poskytovat řádné plnění se sběrem oděvů, obuvi a
textilu prostřednictvím k tomu určených kontejnerů ve městě Chropyně podle smlouvy z roku 2013 a následných
dodatků. O rozhodnutí rady města bude vyrozuměna také společnost DIMATEX CS, s. r. o., IČO: 43224245, se
sídlem Stará 24 Stráž nad Nisou-Svárov.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o souhlas se stavbou – vodovodní přípojka
USNESENÍ ČÍSLO 1508/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se stavbou „Vodovodní přípojka,
.

“, jejímž investorem bude

, bytem

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

8. Žádost o pořízení změny územního plánu – parcelní číslo 2054, 2055 a 2056 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1509/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k žádosti
, bytem
, týkající se návrhu na pořízení změny
Územního plánu Chropyně na pozemcích parcelní číslo 2054, 2055 a 2056 v katastrálním území Chropyně.
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Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Chropyně ve smyslu žádosti
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o pokácení smrku – podnět
USNESENÍ ČÍSLO 1510/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s pokácením smrku ztepilého na parcele ve vlastnictví města Chropyně číslo 1274/2 v katastrálním území Chropyně ve dvoře domu čp. 526 v ulici Hrad.
Rad a mě s ta Chr o py ně u k lád á
starostce města Chropyně Ing. Věře Sigmundové podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému orgánu ochrany přírody.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. – souhlas s přijetím peněžního daru
USNESENÍ ČÍSLO 1511/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přijetí peněžního daru od SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s., IČO: 22714677, se sídlem Komenského 335 Chropyně, ve
výši 150.000 Kč pro Základní školu Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh komerční výše nájemného v bytech přidělovaných právnickým osobám
USNESENÍ ČÍSLO 1512/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
s účinností od 01.07.2022 komerční výši nájemného v přidělovaných bytech právnickým osobám ve výši 73
Kč/m2/měsíc skutečné plochy bytu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Služby občanům Chropyně, p. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi M–
CAM studio, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1513/95RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
výrok „doporučuje“ usnesení číslo 1488/93RM/2022 ze dne 31.01.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
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ředitelce organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., uzavřenou smlouvu se společností M–CAM studio, s.
r. o., IČO: 03400468, se sídlem Thunovská 179/12 Praha 1-Malá Strana, neměnit.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1514/95RM/2022:
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 1097/2022, zapsané
pod čj. MCH 1100/2021, o zahájení společného řízení „Změna v užívání části zpevněné plochy na parcele
2285/3 v k. ú. Chropyně na plochu pro skladování“ na pozemku parcelní číslo 2285/3 v katastrálním území
Chropyně,
2. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1160/2022,
zapsaný pod čj. MCH 1170/2022, s užíváním stavby „Náhradní řešení skladování v areálu Fatra a. s. Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 1106/283, 1106/280, 1106/285, 1106/284, 1106/282, 1106/281, 1106/1,
1106/252, 2312, 2313, 2314 a 2316 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ze dne 17.02.2022, zapsané pod čj. MCH
1180/2022, o cenách za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních vod od 01.03.2022,
4. oznámení oddělení územního plánování Stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž sp. zn.
02/326/007390/2022/Li, zapsané pod čj. MCH 1250/2022, o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Břest v uplynulém období 2017–2022.
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: 07.03.2022

