RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 99. jednání dne 28.03.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1554/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0251/19ZM/2021, 1076/71RM/2021/1, 1076/71RM/2021/2, 1503/95RM/2022,
1509/95RM/2022, 1519/97RM/2022, 1520/97RM/2022, 1521/97RM/2022, 1522/97RM/2022, 1523/97RM/2022,
1524/97RM/2022, 1525/97RM/2022/1, 1525/97RM/2022/3, 1526/97RM/2022/1, 1526/97RM/2022/2,
1527/97RM/2022, 1528/97RM/2022, 1529/97RM/2022, 1530/97RM/2022, 1531/97RM/2022, 1532/97RM/2022,
1533/97RM/2022, 1534/97RM/2022, 1535/97RM/2022, 1536/97RM/2022, 1537/97RM/2022, 1539/97RM/2022,
1541/97RM/2022, 1543/97RM/2022, 1545/97RM/2022, 1547/97RM/2022, 1548/97RM/2022, 1549/97RM/2022,
1550/97RM/2022, 1551/97RM/2022, 1552/97RM/2022 a 1553/98RM/2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Smlouva o pachtu – část parcelního čísla 99/1 v lokalitě „Mlýn“
USNESENÍ ČÍSLO 1555/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
,
na část parcelního čísla 99/1 o výměře 230 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1556/99RM/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 63, 64 Ostatní finanční operace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2022 z Programu S II – podpora vrcholového a
výkonnostního sportu
USNESENÍ ČÍSLO 1557/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřním předpisem
č. VP/08/2021, o poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, na podporu sportovních aktivit občanů města
Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2022, z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a
vrcholového sportu:
a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČO: 00545333, pro oddíl národní házené na přípravu a účast družstva starších žáků na Poháru ČR v Tymákově, ve výši 15.000 Kč,
b) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČO: 00545333, pro oddíl národní házené na přípravu a účast družstva starších žáků na Zimním halovém Mistrovství ČR v Rokycanech, ve výši 15.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Možnost získání pozemků parcelní číslo 1466/34 a 1466/40 v katastrálním území Chropyně do vlastnictví města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1558/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru, aby zajistila podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 1466/34 a
1466/40 v katastrálním území Chropyně z příslušné organizační složky státu na město Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. „Chropyně –
souhlas se stavbou

, adaptace stávajícího RD, vestavba podkroví“ – žádost o

USNESENÍ ČÍSLO 1559/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Chropyně –
dou

, adaptace stávajícího RD, vestavba podkroví“, jejímž investorem bu, bytem
.

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

7. „Chropyně, Podlesí, kabel NN, obnova“ – žádost o vyjádření k dokumentaci stavby
USNESENÍ ČÍSLO 1560/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Chropyně, Podlesí, kabel NN, obnova“, ke které zpracovává projektovou dokumentaci Prosig, s. r. o.,
IČO: 27685314, se sídlem Hviezdoslavova 1359/53 Brno-Slatina. Vyjádření města Chropyně bude obsahovat podrobnosti ve smyslu důvodové zprávy a žádosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. SDH Chropyně – žádost o schválení záměru „Elektrifikace části areálu FK“
USNESENÍ ČÍSLO 1561/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
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s realizací záměru „Elektrifikace části sportovního areálu“ na pozemku parcelní číslo 1114/1 v katastrálním
území Chropyně, jehož investorem bude SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chropyně, IČO: 63459531, se sídlem
Palackého 347 Chropyně, s tím, že investor zajistí zpracování odborného návrhu řešení elektroinstalací, po realizaci dokumentaci skutečného provedení elektroinstalací a jejich revizní zprávu, kterou následně předloží městu
Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Řešení závadného stavu kanalizace v ulici Mrlínek
USNESENÍ ČÍSLO 1562/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
jako vlastník pozemku parcelní číslo 310/1 v katastrálním území Chropyně s provedením opravy kanalizačních
přípojek k nemovitostem
, jejichž investory budou vlastníci připojovaných nemovitostí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Výzva k odstranění závadného stavu přečerpávací stanice kanalizace Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1563/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace z výzvy k řešení závadného stavu čerpací stanice kanalizace v Plešovci, kterou městu Chropyně poslal
provozovatel kanalizace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČO: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64
Kroměříž.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města Chropyně projednat ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., možnosti převodu
přečerpávací stanice, a stokové sítě včetně čističky odpadních vod kanalizace Plešovec do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,a s tím spojené potřebné majetkoprávní úkony.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh na obsazení bytů v Domech s pečovatelskou službou
USNESENÍ ČÍSLO 1564/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26 paní
, a byty v domě na náměstí Svobody čp. 27, a to byt č. 14 paní
tem
, byt č. 16 panu
, bytem
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Souhlas s přijetím finančního daru

, bytem
, by, a byt č. 17 paní
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USNESENÍ ČÍSLO 1565/99RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přijetí finančního daru ve výši 2.000 Kč od pana Roberta Lučana, IČO: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně,
organizací Služby občanům Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1566/99RM/2022:
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, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně
čj. MCH 1945/2022, zapsaný pod čj. MCH 2019/2022, s umístěním stavby „Vodovodní přípojka
“ na pozemku parcelní číslo 128 a 143/11 v katastrálním území Chropyně,
2. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
2059/2022, zapsané pod čj. MCH 2076/2022, o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby „Přístavba a
stavební úpravy rodinného domu
a stavba garáže“ na pozemku parcelní číslo 898, 899 v katastrálním
území Chropyně,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostřední, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj.
MCH 1734/2022, zapsané pod čj. MCH 1852/2022, o schválení stavebního záměru na stavbu „Restaurace
Buřvalka Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 1093/110, 1193/7, 1193/10, 1193/11 a 1193/54 v katastrálním území Chropyně,
4. souhlas Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
1826/2022, zapsané pod čj. MCH 1851/2022, se změnou užívání stavby „Změna užívání 7 ks mobilních skladů
na 7 ks garáží“ na pozemku parcelní číslo 366/3 v katastrálním území Chropyně.
5. rozhodnutí oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 22169/2022, zapsané pod čj. MCH 1802/2022, o 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.,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj.
MCH 2098/2022, zapsané pod čj. MCH 2110/2022, o změně využití území „Změna v užívání části zpevněné
plochy parc. č. 2285/3 v k. ú. Chropyně na plochu pro skladování“ na pozemku parcelní číslo 2285/3 v katastrálním území Chropyně,
7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1555/2022, zapsané
pod čj. MCH 2117/2022, o povolení kácení 1 ks smrku ztepilého, s obvodem kmene 81 cm ve výšce 130 cm,
nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 1274/2 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: 04.04.2022

