RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 102. jednání dne 09.05.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1593/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0289/22ZM/2022, 1569/100RM/2022/1-3, 1574/100RM/2022, 1577/101RM/2022,
1578/101RM/2022, 1581/101RM/2022/2 a 1589/101RM/2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021, 1417/89RM/2021 a 1591/101RM/2022 na 23.05.2022
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1594/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci paragrafu 2143, paragrafu 3722, paragrafu 3636 a paragrafu 6171.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Modelace dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603519835
USNESENÍ ČÍSLO 1595/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603519835 uzavřené mezi městem Chropyně a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21 Praha 8, kterou se
zvyšuje pojistné na částku 253.581 Kč.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Využití komunikačních médií města Chropyně v předvolební kampani
USNESENÍ ČÍSLO 1596/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace o využití komunikačních médií města pro předvolební kampaň pro volby do zastupitelstva města konané ve dnech 23.09.2022 a 24.09.2022.
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Rad a mě s ta Chr o py ně s t a no v í
rozsah volební inzerce ve vydání Zpravodaje města Chropyně 08/2022 na maximálně 2 stránky na jeden volební
subjekt registrovaný pro volby do Zastupitelstva města Chropyně 2022.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace
USNESENÍ ČÍSLO 1597/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
změnu účelu u dotace poskytnuté TJ Chropyně, z. s., IČO: 00545333, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně,
usnesením číslo 1525/97RM/2022 ze dne 14.03.2022. Dotace ve výši 3.000 Kč nebude použita na pořádání Velikonočního turnaje oddílem badmintonu v měsíci dubnu, ale na pořádání Májového turnaje oddílem badmintonu
dne 21. května 2022.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Nová smlouva o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1598/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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 Michaelou Odstrčilovou, IČO:
04650603, se sídlem Díly 625 Chropyně, provozovna Ječmínkova 258 Chropyně – kadeřnický salón.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o souhlas se stavbou – přístřešek a bezbariérový přístup u čp. 650 v ulici Moravská
v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 1599/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Přístřešek a bezbariérový přístup u čp. 650 na ulici Moravská, Chropyně“ na pozemcích parcelní číslo
1093/77 a 1093/52 ve vlastnictví města Chropyně, jejímž investorem bude Společenství vlastníků jednotek Moravská 650, Chropyně, IČO: 26275023, se sídlem Moravská 650 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost o vyhrazení parkovacího místa u
USNESENÍ ČÍSLO 1600/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí

v Chropyni
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s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP
, bytem
, s platností pro období platnosti průkazu ZTP. Parkovací
místo bude vyhrazeno na parkovišti v sousedství bydliště žadatele v místě, kde je doposud vyhrazeno parkovací
stání
, která je rovněž osobou ZTP.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Žádost o vyjádření k územnímu řízení – záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.
"INS_FTTH_CZ_1522_62439_Chropyne"
USNESENÍ ČÍSLO 1601/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 23.05.2022 vyrozumět společnost T-Mobile
Czech Republic, a. s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1 Praha 4, prostřednictvím firmy ZLINPROJEKT,
a. s., IČO: 25519662, se sídlem Pod Šternberkem 306 Zlín-Louky, o stanovisku města Chropyně k projektové dokumentaci stavby „NS_FTTH_CZ_1522_62439_Chropyne“, jež bude obsahovat vyrozumění o výši hodnoty věcného břemene a výzvu k předložení smlouvy o smlouvě budoucí, jež ošetří podrobnosti k problematice věcného
břemene. Součástí vyjádření bude zdůraznění požadavků na ochranu majetku ve vlastnictví města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Chropyně, Hrad, rekonstrukce chodníku a vjezdů v trase kabelu NN od RD Hrad čp. 501 po
RD čp.538
USNESENÍ ČÍSLO 1602/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou JAN STRNAD - stavitelství, s. r. o., IČO: 27844579, se
sídlem Hlavní 358/2a Přerov, na rekonstrukci chodníku v ulici Hrad v Chropyni za cenu 1.230.218 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Správa majetku města Chropyně, p. o. – úprava Ceníku městského koupaliště Chropyně
pro rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1603/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s Ceníkem městského koupaliště Chropyně pro rok 2022 v předloženém znění.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Služby občanům Chropyně, p. o. – schválení vnitřní směrnice č. 4/2020/4 Ceníky služeb a
krátkodobých pronájmů
USNESENÍ ČÍSLO 1604/102RM/2022 :
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Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s vnitřní směrnicí č. 4/2020/4 Ceníky služeb a krátkodobých pronájmů organizace Služby občanům Chropyně, p.
o.
Hlasování:
Přítomno 3, pro 3, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1605/102RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko
správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/035628/2022, zapsanou pod čj. MCH 2721/2022, o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/435 v Chropyni z důvodu stavby „Chropyně, Komenského – kab. NN, AGROJEČMÍNEK“ v předpokládaném termínu 24.05.2022,
2. rozhodnutí oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko správních agend Městského úřadu
Kroměříž čj. MeUKM/036250/2022, zapsané pod čj. MCH 2782/2022, o povolení částečné uzavírky na pozemní
komunikaci č. II/435 v Chropyni z důvodu stavby „Chropyně, Komenského – kab. NN, AGROJEČMÍNEK“ v předpokládaném termínu 24.05.2022,
3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2899/2022, zapsané
pod čj. MCH 2902/2022, o zahájení společného řízení na stavbu „Rekonstrukce neobytné části rodinného domu
“ Chropyně,
na pozemku stavební parcela 193 v katastrálním území Plešovec,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2901/2022, zapsané
pod čj. MCH 2907/2022, o zahájení společného řízení na stavbu „Dům s pečovatelskou službou č. p. 26, stavební úpravy dvou bytů ve 2. NP, Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 18 v katastrálním území Chropyně,
5. informaci akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, IČO: 49451871, se sídlem Kojetínská
3666/64 Kroměříž, zapsanou pod čj. MCH 2886/2022, o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné
a stočné za rok 2021,
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oznámení Moravskoslezského klubu chovatelů collií a scheltií, z. s., zapsané pod čj. MCH 2879/2022, o pořádání klubové výstavy v areálu Kynologického klubu Chropyně ve dnech 14.05.2022 až 15.05.2022,

7. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj.
MCH 2948/2022, zapsané pod čj. MCH 2953/2022, o opravě zřejmých nesprávností rozhodnutí čj. MCH
6332/2021, které se týká prodloužení doby zkušebního provozu stavby „Přístřešek pro uskladnění zemědělských strojů a manipulační plocha pro skladování inertních materiálů - kompostárna pro město Chropyně“.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 16.05.2022

