RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 100. jednání dne 11.04.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1567/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. splnění usnesení číslo
0313/22ZM/2022, 1496/94RM/2022, 1510/95RM/2022, 1518/97RM/2022/2,
1518/97RM/2022/5,
1555/99RM/2022,
1556/99RM/2022,
1557/99RM/2022,
1559/99RM/2022,
1560/99RM/2022, 1561/99RM/2022, 1562/99RM/2022 a 1564/99RM/2022,
2. složení dobrovolné pracovní skupiny, s jejímž zřízením vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Chropyně
usnesením číslo 0313/22ZM/2022 a jejímž úkolem bude vytipování lokalit, prověření možností realizace,
možností financování a navržení konceptů přírodně blízkých opatření v katastru města Chropyně a místní
části Plešovec za účelem zlepšení vodního režimu v krajině, podpory biodiverzity, interakčních prvků systému ÚSES a dalších environmentálně významných ukazatelů s ohledem na možnosti využitelnosti těchto
opatření také k edukativním a odpočinkovým aktivitám obyvatelstva, a to Michal Pospíšil, Ing. Jiří Pospíšil,
Ing. Radovan Macháček, Drahomír Štěpánek a Petr Vávra.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1417/89RM/2022 na 09.05.2022 a 1563/99RM/2022 na 25.04.2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost manželů

o změnu výšky plotu na 190 cm

USNESENÍ ČÍSLO 1568/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit změnu v Regulačních podmínkách výstavby uvedených v kupní smlouvě
pro manžele
, oba bytem
, kde výška plotu z bočního pohledu
bude činit 190 cm.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Pokračování pořizování Změny č. 6 Územního plánu Chropyně – „Bydlení u sběrného dvora, bydlení v objektech bývalého obchodního domu Racek a bydlení v areálu bývalého
státního statku“
USNESENÍ ČÍSLO 1569/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy o dílo číslo: P 2 - 22 mezi městem Chropyně a firmou AKTÉ projekt, s. r. o., IČ: 26960834, se
sídlem Kollárova 629 Kroměříž, jejímž předmětem je zpracování změny č. 6 Územního plánu Chropyně za cenu 199.045 Kč včetně DPH,
2. uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za pořízení změny č. 6 Územního plánu Chropyně zkráceným postupem
mezi městem Chropyně a
, bytem
,
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3. uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za pořízení změny č. 6 Územního plánu Chropyně zkráceným postupem
mezi městem Chropyně a Arcibiskupstvím olomouckým, IČO: 00445151, se sídlem Wurmova 562/9 Olomouc.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Návrh na pořízení změny územního plánu – pozemky související s restaurací Racek
USNESENÍ ČÍSLO 1570/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k návrhu na pořízení změny Územního plánu Chropyně, který se dotýká pozemků souvisejících s restaurací „Racek“ v sousedství městského koupaliště.
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, která by na pozemcích souvisejících s restaurací Racek umožnila vznik objektů bydlení.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Zařízení školního stravování Chropyně, p. o. - informace o uzavření v době letních prázdnin
USNESENÍ ČÍSLO 1571/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době od 25.07.2022 do 12.08.2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Zařízení školního stravování Chropyně, p. o. -zvýšení cen stravného
USNESENÍ ČÍSLO 1572/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
změny cen organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s účinností od 01.05.2022
dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Správa majetku města Chropyně, p. o. - vyhodnocení opotřebovanosti nemovitého majetku a změna odpisového plánu na rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1573/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
změnu odpisového plánu na rok 2022 organizace Správa majetku města Chropyně, p. o.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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8. Návrh na uzavření smluv o realizaci nové webové prezentace města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1574/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smluv mezi městem Chropyně a firmou Galileo Corporation, s. r. o., IČO: 25448714, se sídlem Březenecká 4808 Chomutov, a to:
1. Smlouvy o vytvoření internetových stránek s prezentací www.muchropyne.cz ve verzi Profesional za celkovou cenu 75.500 Kč bez DPH,
2. Smlouvy o provozu internetových stránek, jejímž předmětem je bezvadný provoz redakčního systému a internetových stránek www.muchropyne.cz a poskytování webhostingových služeb s tímto provozem souvisejících za cenu 12.500 Kč bez DPH ročně,
3. Smlouvy o rozšíření na verzi GDPR, na základě které dojde k úpravě funkce stávajících modulů, založených
na poskytnutí osobních údajů a rozšíření administrace o záložku GDPR, která obsahuje vyhledávač osobních
údajů ve veřejné části i v administraci webu s exportem do pdf, evidenci souhlasů se zpracováním osobních
údajů, metodiky a praktické příklady, výkladový slovník, základní dokumenty, nejčastější otázky a odpovědi
(FAQ), informování subjektů, nastavení a záznamy o zpracování osobních údajů za pořizovací cenu 9.500 Kč
bez DPH a následně 3.450 Kč bez DPH ročně,
4. Smlouvy o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních
stran při zpracování osobních údajů, které objednatel předává dodavateli v souvislosti s Provozní smlouvou
při využívání Služeb.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1575/100RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně
čj. MCH 1661/2022, zapsaný pod čj. MCH 2241/2022, se stavebním záměrem „Novostavba rodinného domu“
na pozemku parcelní číslo 368/1, 370/7, 371/4 a 372/1 v katastrálním území Chropyně,
2. vyjádření ředitelky Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o., k řešení dlouhodobých pohledávek za
strávníky a ke zprávě o výsledcích inventarizačních prací majetku města a příspěvkových organizací města,
3. odstoupení firmy Software 42, s. r. o., IČO: 05527171, se sídlem Kyjevská 2522/3 Říčany, zapsané pod čj.
MCH 2423/2022, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Schránka pro oznamovatele“ v rámci projektu Moderní městský úřad Chropyně a výzvu další firmy v pořadí schváleném usnesením číslo 1549/97RM/2022 v
rámci Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy Bright Way Solution, a. s., IČO:
04805518, se sídlem Příkop 838/6 Brno-Zábrdovice, s nabídkovou cenou 99.000 Kč bez DPH, k podpisu
smlouvy o dílo,
4. informaci starostky města o uzavření Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů s panem
,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2148/2022, zapsané
pod čj. MCH 2445/2022, o nepovolení kácení 1 ks stromu vrby jívy, s obvodem kmene 295 cm ve výšce 130
cm, nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 243 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 18.04.2022

