RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 106. jednání dne 20.06.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1656/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 1568/100RM/2022, 1570/100RM/2022, 1595/102RM/2022,
1611/103RM/2022,
1622/103RM/2022,
1633/104RM/2022,
1634/104RM/2022,
1636/104RM/2022,
1637/104RM/2022,
1638/104RM/2022,
1639/104RM/2022,
1641/104RM/2022,
1642/104RM/2022,
1643/104RM/2022,
1644/104RM/2022,
1645/104RM/2022, 1646/104RM/2022, 1651/104RM/2022 a 1655/105RM/2022.

1610/103RM/2022,
1635/104RM/2022,
1640/104RM/2022,
1644/104RM/2022,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 18.07.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu města Chropyně v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1657/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci třídy 5 Bezpečnost státu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Smlouva o pachtu – část parc. č. 1231/2 a část parc. č. 1229/1 v lokalitě „Drahy“
USNESENÍ ČÍSLO 1658/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
(trvalé
bydliště
), na část parcelního čísla 1231/2 a část parcelního čísla 1229/1 o výměře 360
m2 v lokalitě Drahy za cenu 2 Kč/m2/rok za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1659/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
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Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 245 o výměře cca 96 m2 v katastrálním
území Plešovec za celkovou cenu 25.000 Kč panu
, bytem
. Kupní cena
bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Chropyně. K podání návrhu na
vklad dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Po marném uplynutí lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit
od uzavřené kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Smlouva o pachtu – část parc. č. 444/1 a část parc. č. 446/2 a 450/1 v lokalitě „U Hejtmana“
USNESENÍ ČÍSLO 1660/106RM/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 444/1 o výměře 157 m2 a část parcelního čísla 446/2 a 450/1 o výměře 35 m2 v lokalitě „U
Hejtmana“ za cenu 2 Kč/m2/rok za účelem zahrádkářské činnosti.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Žádost o poskytnutí dotace – mimo vypsané programy
USNESENÍ ČÍSLO 1661/106RM/2022 :
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, s těmito subjekty:
a) Kroměřížská dráha, z. s., IČO: 22664823, se sídlem Osíčko 122 Bystřice pod Hostýnem, na částečné zajištění
provozu zvláštních historických vlaků na trati Chropyně – Kojetín – Tovačov v rámci akce „Hanácké léto na
kolejích 2022“ ve výši 25.000 Kč,
b) Zdravotní klaun, o. p. s., IČO: 26547953, se sídlem Paříkova 355/7 Praha 9 – Vysočany, za účelem podpory
zajištění návštěv zdravotních klaunů v Kroměřížské nemocnici, a. s., ve výši 10.000 Kč,
c) Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Chropyně, IČO: 75118424, se sídlem
Moravská 611 Chropyně, na podporu sportovního odpoledne pro členy spolku a ostatní seniory ve výši
3.000 Kč,
d) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, IČO: 67006566, se sídlem Hrad 466 Chropyně, na
podporu pořádání příměstského tábora ve dnech 22.08.2022 až 26.08.2022 ve výši 7.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Přírodní park Chropyně – rozsudek Krajského soudu v Brně
USNESENÍ ČÍSLO 1662/106RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.05.2022 čj. 62 Af 38/2020-50, kterým soud zamítl žalobu města Chropyně proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení veřejné zakázky na investiční akci „Přírodní park Chropyně“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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USNESENÍ ČÍSLO 1663/106RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru prostřednictvím Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný zahájit v termínu do 18.07.2022
vymáhání vzniklé škody po firmě Stilt projects, s. r. o., IČO: 28622294, se sídlem Dluhonská 1350/43 Přerov, a to
v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení veřejné zakázky na investiční akci
„Přírodní park Chropyně“.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. „Retoping povrchu házenkářského hřiště“ – výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1664/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Retoping povrchu házenkářského hřiště“, vypracované Ing. Liborem
Malůškem, IČO: 87157608, se sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín,
2. návrh smlouvy o dílo pro akci „Retoping povrchu házenkářského hřiště“.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v rámci výběrového řízení oslovení těchto firem:
Umělky, s. r. o., IČO: 04776763, se sídlem Fučíkova 909/19 Brno-Líšeň, SPORT Construction, a. s., IČO: 27752771,
se sídlem Újezd 450/40 Praha 1-Malá Strana, M&M Sportovní povrchy, s. r. o, IČO: 07555539, se sídlem Dlouhá 673
Slavičín, Sportovní hřiště, s. r. o., IČO: 04929845, se sídlem L. Košuta 2907 Zlín, NAVI - SPORT CZ, s. r. o., IČO:
05687489, se sídlem Oldřichovice 1025 Třinec, PRECOL, s. r. o, IČO: 26461935, se sídlem Předměřice nad Jizerou
74, JM Demicarr, s. r. o., IČO: 63489163, se sídlem Bučovická 180 Slavkov u Brna.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Dohoda o realizaci managementových opatření – finanční příspěvek na ošetření významných stromů
USNESENÍ ČÍSLO 1665/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dohody o realizaci managementových opatření dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny mezi městem Chropyně a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, jejímž
předmětem je úhrada nákladů na provedený postřik u parazitického jmelí na topolech u Chropyňského rybníka.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Návrh kácení smrků v ulici Tyršova – podnět
USNESENÍ ČÍSLO 1666/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s návrhem na pokácení 4 kusů smrku ztepilého v ulici Tyršova u bytového domu čp. 591 na pozemku parcelní číslo
1057/1 katastrálním území Chropyně, jenž je ve vlastnictví města Chropyně.
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Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města Chropyně Ing. Věře Sigmundové podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému orgánu ochrany přírody.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

11. Výzva k přistoupení k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Záříčí
USNESENÍ ČÍSLO 1667/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o přistoupení města Chropyně k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Záříčí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

12. Návrh na zefektivnění systému odpadového hospodářství města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1668/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu pro město Chropyně ze dne 25.03.2021
uzavřené mezi městem Chropyně a 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

13. Správa majetku města Chropyně, p. o. – návrh úpravy ceníku služeb od 01. 07. 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1669/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se změnami v ceníku organizace Správa majetku města Chropyně, p. o., a to od 01. 07. 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1670/106RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3549/2022, zapsané pod čj. MCH 3560/2022, o schválení stavebního záměru na stavbu „Rekonstrukce neobytné části rodinného domu
“ Chropyně
na pozemku stavební parcela 193 v
katastrálním území Plešovec,
2. rozhodnutí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje čj. 45106/2022, zapsané pod
čj. MCH 3623/2022, o zapsání nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., do školského rejstříku, a to 155 dětí s účinností od 15.06.2022,
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3. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3689/2022, zapsané pod čj. MCH 3697/2022, o zahájení řízení o povolení odstranění stavby „Klubovna Plešovec, odstranění objektu občanské vybavenosti Chropyně, Plešovec č. p. 55“ na pozemku stavební parcela 339
a 340 v katastrálním území Plešovec,
4. oznámení oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 48503/2022, zapsané pod čj. MCH 3690/2022, o zahájení správního řízení o vydání
změny č. 10 integrovaného povolení vydaného pro zařízení „Sklad olejů Chropyně“ provozovatele Rovina
Energy, a. s.,
5. informaci starostky města o stížnosti majitelů garáží sousedících se stavbou „MKS Chropyně – revitalizace
společenského sálu“ na průběh prováděných revitalizačních prací, při kterých došlo k poškození okapového
svodu, a informaci o nápravě.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 27.06.2022

