RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 101. jednání dne 25.04.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1576/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0305/22ZM/2022,
1527/97RM/2022 a 1563/99RM/2022.

0306/22ZM/2022,

1306/81RM/2021,

1525/97RM/2022,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 09.05.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí po projednání informací s představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČO: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, zajistit v termínu do
23.05.2022 aktualizaci studie opravy přečerpávací stanice Plešovec.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330071320/001-ADS
USNESENÍ ČÍSLO 1577/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330071320/001-ADS mezi městem Chropyně a firmou
EG.D, a. s., IČO: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, ve věci stavby s názvem „Chropyně – kabel NN,
“ za účelem jejího provozování na pozemku parcelní číslo 295/40 v katastrálním území Chropyně
za úplatu 1.600 Kč bez DPH. K této částce bude připočítána platná sazba DPH.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT001030070010/003-ELMO a souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1578/101RM/2022 :
Rad a m ě s ta Ch r o py ně s chv a l u j e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OTR-001030070010/003-ELMO mezi městem Chropyně, Arcibiskupstvím olomouckým (obě budoucí povinná) a firmou EG.D, a. s., IČO: 28085400, se sídlem
Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole (budoucí oprávněná), na zatíženou nemovitost – vlastnický podíl 1/2 pozemku
parcelní číslo 292, 293/26 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, Za Zámkem-kabel NN, zahrádky“. Výše jednorázové úplaty v celkové výši činí 8.300 Kč bez DPH. Za vlastnický podíl 1/2 činí výše úplaty 4.150 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i ostatní náklady spojené s uzavřením této smlouvy se zavazuje
v celém rozsahu uhradit firma EG.D, a. s.
Rad a m ě s ta Ch r opy ně s o uh l a sí
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se stavbou s názvem „Chropyně, Za Zámkem – kabel NN, zahrádky“, jejímž investorem bude EG.D, a. s., IČO:
28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Smlouva příkazní – reklama Fatra
USNESENÍ ČÍSLO 1579/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy příkazní na reklamu za 300.000 Kč mezi městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., IČO: 27465021,
se sídlem Tomáše Bati 1541 Napajedla. K ceně bude připočtena DPH ve výši platné sazby.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucí Finančního odboru zajistit do 21 dnů od podpisu smlouvy vystavení faktury dle podmínek Smlouvy
příkazní,
2. vedoucí Finančního odboru proplatit v termínu do 30.09.2022 Správě majetku města Chropyně, p. o., jednorázové vstupné zaměstnanců Fatry, a. s., na Městské koupaliště Chropyně, a to do maximální výše 60.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouva o pachtu – část parcelního čísla 108 v lokalitě „Mlýn“
USNESENÍ ČÍSLO 1580/101RM/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 108 o výměře 400 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 10 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti. V případě, že zájemce odmítne, bude smlouva o pachtu uzavřena s paní
,
bytem
, za cenu 4 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.

6. Vyřazený majetek k likvidaci a k prodeji
USNESENÍ ČÍSLO 1581/101RM/2022 :
Rad a mě s ta C hr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města Chropyně dle předložených protokolů.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 30.05.2022 fyzickou likvidaci majetku
města dle protokolů,
2. vedoucí Finančního odboru zveřejnit záměr prodeje určeného majetku dle protokolů.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1582/101RM/2022 :
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Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Podnět k postupu prací při rekonstrukci Městského kulturního střediska
USNESENÍ ČÍSLO 1583/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
podnět vlastníků garáží v areálu bývalého Svazarmu k probíhající rekonstrukci Městského kulturního střediska.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku
2022
USNESENÍ ČÍSLO 1584/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku
2022
USNESENÍ ČÍSLO 1585/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o. - rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí
roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1586/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku
2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

strana 4

12. Služby občanům Chropyně, p. o. – rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1587/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Služby občanům Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Správa majetku města Chropyně, p. o. - rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1588/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Správa majetku města Chropyně, p. o. - návrh na obsazení nájemního bytu č. 071 v domě
čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 1589/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 071 v ulici Drahy čp. 220

, trvale bytem

.

Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Informace o dočasném překročení maximálního počtu pracovníků úřadu
USNESENÍ ČÍSLO 1590/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
dočasné překročení maximálního počtu zaměstnanců města Chropyně zařazených do Městského úřadu Chropyně
o 1 pracovníka, a to v době od 25.04.2022 do 30.04.2022 z důvodu zapracování nového zaměstnance.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - oprava údajů ve školském rejstříku
USNESENÍ ČÍSLO 1591/101RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., připravit v termínu do 09.05.2022 veškeré podklady
pro podání žádosti o změnu údajů školy o její kapacitě v rejstříku škol a školských zařízení.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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17. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1592/101RM/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, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
1646/2022, zapsané pod čj. MCH 2494/2022, o zahájení společného řízení na stavbu „Stavební úpravy objektů v
“
na pozemku parcelní číslo 1093/25, 1093/26, 1093/68, 1093/69 a 1093/149
v katastrálním území Chropyně,
2. oznámení Zlínského inspektorátu České školní inspekce o zahájení inspekční činnosti v Zařízení školního
stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
3. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
2693/2022, zapsané pod čj. MCH 2722/2022, o seznámení s podklady rozhodnutí ve věci „Rodinný dům“ na
pozemku parcelní číslo 266/2, 266/29, 268/3, 270/1, 270/2, 271/1 a 271/2 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 02.05.2022

