RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 103. jednání dne 23.05.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1606/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení
1597/102RM/2022,
1602/102RM/2022.

číslo 0263/20RM/2019, 1417/89RM/2021, 1576/101RM/2022, 1591/101RM/2022,
1598/102RM/2022, 1599/102RM/2022, 1600/102RM/2022, 1601/102RM/2022 a

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 20.06.2022 a 1595/102RM/2022 na 20.06.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Žádost o odkoupení části pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1607/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 245 o výměře cca 96 m 2 v katastrálním území Plešovec za
nabídkovou cenu 250 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Nabídky na zveřejnění záměru prodeje vyřazeného movitého majetku
USNESENÍ ČÍSLO 1608/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
prodej vyřazeného movitého majetku, a to:
1. ozvučení LEEM PM inventární číslo 200013 za cenu 3.600 Kč, a sestavu ozvučení inventární číslo 200014 za cenu
3.500 Kč
, bytem
,
2. skříňku Todalen inventární číslo 200335 za cenu 201 Kč a kancelářskou židli inventární číslo 200813 za cenu
281 Kč
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

4. Úprava rozpočtu města Chropyně v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1609/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci paragrafu 3722.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2021
USNESENÍ ČÍSLO 1610/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Účetní závěrku města Chropyně za rok 2021.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021
USNESENÍ ČÍSLO 1611/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Smlouva o pachtu – část parcelního čísla 99/4 v lokalitě „Mlýn“
USNESENÍ ČÍSLO 1612/103RM/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 99/4 o výměře 200 m2 v lokalitě Mlýn za cenu 2,50 Kč/m2/rok za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Návrh na obsazení bytu v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26 a v bytovém domě v ulici Hrázky čp. 787
USNESENÍ ČÍSLO 1613/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26 paní
tem
, a bytu č. 4 v bytovém domě v ulici Hrázky čp. 787 manželům
, oba trvale bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

, trvale by-
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9. Čerpací stanice Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1614/103RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
aktualizovanou studii opravy čerpací stanice odpadních vod v Plešovci, kterou vypracoval projektant Ing. Ondřej
Mlčoch, IČO: 74257901, se sídlem Osvoboditelů 248/9 Kroměříž.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v termínu do 18.07.2022 projektovou dokumentaci
na demolici stávající čerpací stanice v Plešovci a dokumentaci pro stavební povolení na vybudování nové čerpací stanice v Plešovci ve variantě c) za předpokládanou cenu 1.450.000 Kč (1.755.000 vč. DPH), včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení.
2. vedoucí Finančního odboru zařadit potřebnou částku na zajištění finančních prostředků ve výši 2.000.000 Kč
pro realizaci vybudování nové čerpací stanice v Plešovci do návrhu rozpočtového opatření č. 2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit města Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 1615/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
projekt na opravu střechy Střediska volnočasových aktivit Chropyně, včetně položkového rozpočtu, vypracovaný
firmou BAUMAS projekt, s. r. o., IČO: 07657072, se sídlem Moravská 3010/57a Kroměříž. Předpokládané náklady
pro zakázku „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“ jsou 6.622.908 Kč včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního
povolení pro realizaci zakázky „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“,
2. vedoucí Finančního odboru zařadit potřebnou částku na navýšení finančních prostředků ve výši 5.000.000 Kč
pro realizaci zakázky „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“, do návrhu rozpočtového
opatření č. 2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Přestěhování spisovny stavebního úřadu a investic města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1616/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci Odboru výstavby a životního prostředí o nedostatečné kapacitě spisovny stavebního úřadu a nevyhovujících podmínkách spisovny investic města.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přestěhování spisovny stavebního úřadu a spisovny investic města do místnosti č. 075 budovy Střediska volnočasových aktivit v Chropyni v ulici Komenského čp. 335.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zařadit potřebnou částku na zajištění finančních prostředků pro realizaci úprav nových
prostor spisovny ve výši 400.000 Kč do návrhu rozpočtového opatření č. 2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Modernizace trati Brno – Přerov, opakovaná žádost o vyjádření města Chropyně k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
USNESENÍ ČÍSLO 1617/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
ve smyslu třístranné dohody č. E617-S-4327/2021 s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí
stavby „Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“, jejímž investorem bude Správa železniční
dopravní cesty, s. o., IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční firma MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., se sídlem Legionářská 1085/8 Olomouc. Město Chropyně očekává,
že zmíněná dohoda začne být neodkladně plněna investorem stavby, který se zavázal k řadě plnění, z nichž příprava dokumentace pro územní řízení na „obchvat Chropyně“ může být realizována od 14.04.2022, kdy nabyla
účinnosti Změna č. 5 Územního plánu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. „Přístavba k výrobní hale“ – CNC MACHO, s. r. o. – žádost o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1618/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Přístavba k výrobní hale“, jejímž investorem bude CNC Macho, s. r. o., IČO: 29378486, se sídlem Drahy
883 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. „Vybudování výtahu Chropyně J. Fučíka 669, 670, 671“ - žádost o souhlas se stavbou
USNESENÍ ČÍSLO 1619/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Vybudování výtahu Chropyně J. Fučíka 669, 670, 671“, jejímž investorem bude Společenství vlastníků
domu J. Fučíka 669, 670, 671, Chropyně, IČO: 27672531, se sídlem J. Fučíka 669 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. Možnost ukončení spolupráce při sběru textilu se společností TextilEco, a. s., a posílení
spolupráce s firmou DIMATEX CS, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1620/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí odeslat v termínu do 06.06.2022 výpověď smlouvy firmě TextilEco, a. s., IČO: 28101766, se sídlem Palackého 715/15 Praha 1-Nové Město, ze dne 20.02.2013, jejímž předmětem je sběr oděvů, obuvi a textilu. Důvodem k vypovězení smlouvy je poskytování vadného plnění firmou a nehrazení poplatků za pronájem pozemků na stanovištích s nádobami.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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16. Návrh na pořízení změny územního plánu – část pozemku parcelní číslo 1577/5 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1621/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí požádat úřad územního plánování, respektive pořizovatele
územně plánovací dokumentace města Chropyně, Městský úřad Kroměříž o sdělení stanoviska k návrhu firmy Ferdus, s. r. o., IČO: 01911848, se sídlem J. Fučíka 699 Chropyně, týkající se pořízení změny Územního plánu Chropyně
na části pozemku parcelní číslo 1577/5 v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. Retoping povrchu házenkářského hřiště
USNESENÍ ČÍSLO 1622/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy č. LM/15/2022, mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, se sídlem Františka
Kokeše 1057 Hulín, IČO: 87157608, na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby za cenu 15.000 Kč.
Ing. Libor Malůšek není plátcem DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
členům rady města předložit na příštím jednání rady dne 06.06.2022 návrhy firem na dodavatele stavby veřejné
zakázky „Retoping povrchu házenkářského hřiště“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Nová smlouva o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1623/103RM/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 firmou MADARO nářadí, s. r. o.,
IČO: 05120896, se sídlem Ječmínkova 814 Chropyně, provozovna Ječmínkova 814 Chropyně - prodejna nářadí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu RP-12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
USNESENÍ ČÍSLO 1624/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1286/2022/KH mezi městem Chropyně a poskytovatelem dotace Zlínským krajem, IČO: 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21 Zlín.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 01 v čp. 675 v ulici J. Fučíka
USNESENÍ ČÍSLO 1625/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 01 v čp. 675 v ulici J. Fučíka

, trvale bytem

.

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

21. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - oprava zápisu ve školském rejstříku - snížení kapacity školy
USNESENÍ ČÍSLO 1626/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se změnou zápisu maximální možné kapacity zapsaných žáků Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se
sídlem Tyršova 570 Chropyně, IČO: 75022958, v Rejstříku škol a školských zařízení, na novou maximální kapacitu
155 žáků, a to v návaznosti na stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje čj. KHSZL 11437/2022 ze dne
17.05.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., podat v termínu do 31.05.2022 žádost o úpravu zápisu
v Rejstříku škol a školských zařízení příslušnému správnímu orgánu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Nabídka zpracování studie proveditelnosti na rozvoj e-Governmentu
USNESENÍ ČÍSLO 1627/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se zadáním zpracování studie proveditelnosti pro výzvu typu IROP v programovacím období 2021–2027 včetně
souvisejících dokumentů, odborného poradenství pro zpracování žádosti o dotaci a vytvoření technických podkladů pro Souhlasné stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu firmě HCM COMPUTERS, s. r. o., IČO:
25574914, se sídlem Vranovská 104 Brno, za cenu 120.637 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Aktualizace Zásad pro použití Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1628/103RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Přílohu č. 1 Statutu Sociálního fondu zaměstnanců města: Zásady pro používání Sociálního fondu zaměstnanců
města Chropyně s účinností od 24.05.2022.
Hlasování:
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6. výzva Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3265/2022, zapsané pod čj. MCH 3269/2022, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Kompostárna
pro město Chropyně - dílčí kolaudace zpevněných ploch“ na pozemku parcelní číslo 295/2, 295/3 a 296/2 v
katastrálním území Plešovec.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 30.05.2022

