RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 104. jednání dne 06.06.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1632/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. splnění usnesení číslo 0239/19ZM/2021, 0295/22ZM/2022, 0308/22ZM/2022,
0311/22ZM/2022,
0314/22ZM/2022,
1579/101RM/2022,
1580/101RM/2022,
1607/103RM/2022, 1608/103RM/2022, 1612/103RM/2022, 1613/103RM/2022,
1615/103RM/2022, 1616/103RM/2022, 1617/103RM/2022, 1618/103RM/2022,
1621/103RM/2022, 1623/103RM/2022, 1624/103RM/2022, 1625/103RM/2022,
1627/103RM/2022, 1629/103RM/2022 a 1630/103RM/2022.

0309/22ZM/2022,
1581/101RM/2022,
1614/103RM/2022,
1619/103RM/2022,
1626/103RM/2022,

2. další sledování plnění usnesení číslo 0290/22ZM/2022 pod usnesením číslo 1621/103RM/2022, protože se týkají jedné věci (žádost firmy Ferdus, s. r. o., o změnu územního plánu).
Rad a mě s ta C hr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1620/103RM/2022 na 29.08.2022 a 1622/103RM/2022 na 20.06.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Zveřejnění směny části pozemků parcelní číslo 1375/2 a 1375/3 v k. ú. Chropyně za pozemek parcelní číslo 1 v k. ú. Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1633/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit směnu pozemku parcelní číslo 1375/5 o výměře 800 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 2009-148/2022 z pozemku parcelní číslo 1375/2 a 1375/3, vše v katastrálním území Chropyně ve vlastnictví města Chropyně, za pozemek parcelní číslo 1 o výměře 1 356 m2 v katastrálním území Plešovec
ve vlastnictví pana
, nar.
, se sídlem
. Veškeré náklady spojené se směnou hradí žadatel
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1634/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2022 mezi městem Chropyně a
firmou ŠTOLFOVÁ AUDIT, s. r. o., IČO: 06773117, se sídlem Školní 691/1 Otrokovice, za cenu 42.000 Kč. Vykonavatel není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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4. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT001030054845/005-ADSG
USNESENÍ ČÍSLO 1635/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo OT-001030054845/005-ADSG mezi městem
Chropyně a firmou EG.D, a. s., IČO: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno-Černá Pole, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 1193/54 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, Moravská-přel.kab.NN". Výše jednorázové úplaty činí 3.900 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i ostatní náklady s uzavřením
této smlouvy hradí firma EG.D, a. s.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1636/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 3, proti 2, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Smlouva o pachtu – část parcelního čísla 1276 v lokalitě „Hrad“
USNESENÍ ČÍSLO 1637/104RM/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 1276 o výměře 800 m2 v lokalitě Hrad, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Smlouva o pachtu – část parcelního čísla 715/13 v lokalitě „U nádraží“
USNESENÍ ČÍSLO 1638/104RM/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 715/13 o výměře 400 m2 v lokalitě U nádraží, za cenu 2 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Modelace smlouvy na pojištění vypůjčených movitých věcí na zámku Chropyně
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USNESENÍ ČÍSLO 1639/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy na pojištění vypůjčených movitých věcí umístěných na zámku v Chropyni mezi městem Chropyně
a firmou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21 Praha
8. Roční pojistné činí 11.525 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Dotace z rozpočtu města pro rok 2022 – PROGRAM C (podpora financování sociálních služeb)
USNESENÍ ČÍSLO 1640/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně 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 PROGRAM C podpora financování sociálních služeb v roce 2022 mezi městem Chropyně a:
1. Sociálními službami města Kroměříže, IČO: 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159/15 Kroměříž, v celkové
výši 219.179 Kč, a to konkrétně na podporu:
a) Domova pro seniory U Moravy, identifikátor sociální služby: 5115374, ve výši 15.196 Kč,
b) Domova se zvláštním režimem – Strom života, identifikátor sociální služby: 4644158, ve výši 75.938 Kč,
c) Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka – Odlehčovací služby, identifikátor sociální služby:
1936483, ve výši 1.500 Kč,
d) Domova pro seniory U Kašny, identifikátor sociální služby: 9606164, ve výši 19.710 Kč,
e) Domova se zvláštním režimem Vážany, identifikátor sociální služby: 9444030, ve výši 12.410 Kč,
f) Domova pro seniory Vážany, identifikátor sociální služby: 9987041, ve výši 34.155 Kč,
g) Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, identifikátor sociální služby: 1254323, ve výši
2.736 Kč,
h) Denního stacionáře, identifikátor sociální služby: 6962438, ve výši 26.412 Kč,
i) Sociálně terapeutické dílny Hanáček, identifikátor sociální služby: 5389049, ve výši 31.122 Kč,
2. Charitou Kroměříž, IČO: 18189750, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, v celkové výši 41.232 Kč, a to konkrétně
na podporu:
a) Domova se zvláštním režimem – Charitního domu pokojného stáří, identifikátor sociální služby: 8438012,
ve výši 19.542 Kč,
b) Terénního programu Plus, identifikátor sociální služby: 1587524, ve výši 4.780 Kč,
c) Osobní asistence, identifikátor sociální služby: 1491324, ve výši 945 Kč,
d) Sociální poradny, identifikátor sociální služby: 9924394, ve výši 15.965 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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 Program C – podpora financování sociálních služeb v roce 2022 mezi městem Chropyně a:
a) příspěvkovou organizací DECENT Hulín, IČO: 47934344, se sídlem Eduarda Světlíka 1197 Hulín, na podporu
Odlehčovací služby, identifikátor sociální služby: 6661832, ve výši 9.562 Kč,
b) Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s., IČO: 25300083, se sídlem Mostní 4058 Zlín, na podporu Centra duševního zdraví Kroměříž, identifikátor sociální služby: 8703925, ve výši 6.845 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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10. Prosba o přehodnocení výpovědi společnosti TextilEco, a. s., spolupracující s městem Chropyně při sběru textilu
USNESENÍ ČÍSLO 1641/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřené mezi městem Chropyně a firmou TextilEco, a. s., IČO: 28101766, se sídlem Palackého 715/15 Praha 1-Nové Město, dne 20.02.2013, jejímž předmětem je sběr oděvů, obuvi a textilu. Důvodem k uzavření dohody ke smlouvě je prodloužení výpovědní doby za
účelem splnění finančních závazků vyplývajících ze smlouvy a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Návrh na zefektivnění systému odpadového hospodářství města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1642/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace Odboru výstavby a životního prostředí k možnostem zefektivnění systému odpadového hospodářství
města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu
pro město Chropyně ze dne 25.03.2021 a projednat jej s firmou BIOPAS, s. r. o., IČO: 46960511, se sídlem Kaplanova
2959/6 Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Pult centralizované ochrany (PCO), Policie ČR
USNESENÍ ČÍSLO 1643/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o přetrvávajících problémech, především o práci se záznamy na pultu centralizované ochrany obvodního
oddělení Policie ČR.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru předložit na nejbližším jednání zastupitelstva návrh na zajištění finančních prostředků
ve výši 100.000 Kč, pro realizaci zakázky „Výměna pultu centralizované ochrany“, a to v rámci rozpočtového opatření č. 2.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. Městské kulturní středisko Chropyně – Revitalizace společenského sálu
USNESENÍ ČÍSLO 1644/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o postupu stavebních prací na veřejné zakázce „Městské kulturní středisko – revitalizace společenského
sálu“.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
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zastupitelstvu města pověřit radu města přípravou a odsouhlasením dodatků k realizaci stavby „Městské kulturní
středisko – revitalizace společenského sálu“, dle přiloženého soupisu prací, v maximální ceně prací ve výši
7.500.000 Kč bez DPH a s maximálním posunem termínu dokončení akce do 25.04.2023.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Návrh na pořízení změny územního plánu – část pozemku parcelní číslo 1577/5 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1645/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace 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.
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně vyhovět 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

15. Vodovodní přípojka na pozemcích parcelní čísla 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1646/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru zajistit zveřejnění záměru prodeje vodovodní přípojky na pozemcích parcelní číslo
1372/1 a 1372/3 v katastrálním území Chropyně za minimální cenu 6.330 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

16. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. – žádost o povolení výjimky z nejvyššího
počtu dětí a žáků ve školní družině
USNESENÍ ČÍSLO 1647/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py n ě s chv al uj e
1. organizaci Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školní
družině stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to pro I. oddělení – ze stávající kapacity 30 žáků na 33 žáků a pro II. oddělení – ze stávající kapacity 30 žáků na 32 žáků na pracovišti J. Fučíka 675, za předpokladu, že toto zvýšení
počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví,
2. navýšení kapacity školní družiny zřízením čtvrtého oddělení. Po zvýšení bude kapacita školní družiny 120
dětí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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17. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - žádost o výjimku v počtu dětí pro školní
rok 2022/2023
USNESENÍ ČÍSLO 1648/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
výjimku v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., pro školní rok 2022/2023 na počet
26 dětí ve čtyřech třídách.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Služby občanům Chropyně, p. o. - pověření k provozování zámku
USNESENÍ ČÍSLO 1649/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
organizaci Služby občanům Chropyně, p. o., zajištěním provozu zámku Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Služby občanům Chropyně, p. o. - vstupné na zámek Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1650/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s přílohu č. 6 Směrnice č. 4 – Ceníky služeb a krátkodobých pronájmů – Ceník vstupného na zámek Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 15.06.2022
USNESENÍ ČÍSLO 1651/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne
15.06.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 15.06.2022 pana Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 15.06.2022 od 17:00 do obřadní místnosti
Městského úřadu Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Návrh na rozšíření Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti
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USNESENÍ ČÍSLO 1652/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
počet členů Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti s účinností od 01.07.2022 na 6.
Rad a mě s ta Chr o py ně j m enuj e
do funkce členky Komise Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti s účinností od 01.07.2022
, nar.
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. Užívání závěsného znaku se státním znakem České republiky
USNESENÍ ČÍSLO 1653/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s tím, aby člen Rady města Chropyně pan Martin Jedlička při příležitosti občanských obřadů vítání občánků dne
11.06.2022 měl právo užívat závěsného znaku se státním znakem České republiky.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

23. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1654/104RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3272/2022, zapsané pod čj. MCH 3275/2022, o schválení záměru dělení pozemku parcelní číslo 1093/45 v katastrálním území Chropyně z důvodu odstranění nesouladu mezi skutečným stavem a stavem v katastru nemovitostí, a to bez stanovení podmínek,
2. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3273/2022, zapsané pod čj. MCH 3276/2022, o schválení záměru dělení a scelování pozemků parcelní číslo
893/1 a 893/2 v katastrálním území Chropyně z důvodu odstranění nesouladu mezi skutečným stavem a stavem v katastru nemovitostí, a to bez stanovení podmínek,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3279/2022, zapsané pod čj. MCH 3301/2022, o schválení stavebního záměru na stavbu „Stavební úpravy objektů v Chropyni“
na pozemku parcelní číslo 1093/25, 1093/26, 1093/68, 1093/69 a
1093/149 v katastrálním území Chropyně,
4. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3377/2022, zapsané pod čj. MCH 3396/2022, o nařízení odstranění stavby „Přístavba pokoje ke stávajícímu
rodinnému domu
“ na pozemku parcelní číslo 527 v katastrálním území Chropyně,
5. sdělení organizačního a správního oddělení Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje čj. KUZL 44 795/2022, zapsané pod čj. MCH 3430/2022, o prominutí zmeškání termínu pro zápis změny v
rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
6. výzva Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3408/2022, zapsané pod čj. MCH 3486/2022, k vyjádření se k podanému odvolání o nařízení odstranění stavby
„Přístavba pokoje ke stávajícímu rodinnému domu
“ na pozemku parcelní číslo 527 v katastrálním území Chropyně.
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 13.06.2022

