RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 107. jednání dne 18.07.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1671/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení
1608/103RM/2022,
1661/106RM/2022,
1668/106RM/2022.

číslo 0317/23ZM/2022, 0323/23ZM/2022, 0331/23ZM/2022, 1558/99RM/2022,
1614/103RM/2022,
1640/104RM/2022,
1658/106RM/2022,
1660/106RM/2022,
1664/106RM/2022, 1665/106RM/2022, 1666/106RM/2022, 1667/106RM/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 08.08.2022 a 1663/106RM/2022 na 08.08.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu města Chropyně v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 1672/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci ukazatele oddílu paragrafu 21 - Vnitřní obchod, služby a
cestovní ruch, paragrafu 6171 - Činnost místní správy a oddílu paragrafu 63 - Ostatní finanční operace.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1673/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Dodatek k pojistné smlouvě č. 15931778
USNESENÍ ČÍSLO 1674/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření dodatku dle listu vozidel k pojistné smlouvě Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel číslo 15931778 ve výši 120 Kč/rok pro vozidlo tříkolku Xinri ET 01 od 18.07.2022.
Hlasování:
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Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Nabídka na zveřejnění záměru prodeje vodovodní přípojky v lokalitě Hrad
USNESENÍ ČÍSLO 1675/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej vodovodní přípojky s příslušenstvím nacházející se na pozemku
parcelní číslo 1372/1 a 1372/3 v katastrálním území Chropyně za cenu 6.330 Kč
, 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

6. Ukazatel Energie příspěvkových organizací
USNESENÍ ČÍSLO 1676/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
ředitelům příspěvkových organizací předložit v rámci zprávy o hospodaření za 3. čtvrtletí informaci o vývoji spotřeby a cen energií za období 2019–2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Žádost o poskytnutí dotace – mimo vypsané programy
USNESENÍ ČÍSLO 1677/107RM/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 mezi městem Chropyně a spolkem Linka bezpečí,
z. s., IČO: 61383198, se sídlem Ústavní 95 Praha-Bohnice, na částečné pokrytí nákladů celostátní telefonní linky
bezpečí a rodičovské linky, a to ve výši 4.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Výzva k odstranění zdroje ohrožení dráhy – podnět
USNESENÍ ČÍSLO 1678/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k podání Správy železnic, s. o., IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha 1, ze dne 02.06.2022,
kterým vyzvala město Chropyně k odstranění zeleně z pozemků parcelní číslo 595/8 a 2025/16 v katastrálním
území Chropyně v žkm 78,010 vzhledem k tomu, že tato zeleň je vnímána jako zdroj ohrožení dráhy.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
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1. starostce města Chropyně Ing. Věře Sigmundové podat v termínu do 08.08.2022 žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les příslušnému orgánu ochrany přírody pro dva topoly, nacházející se na pozemcích parcelní číslo 595/8 a 2025/16 v katastrálním území Chropyně,
2. vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí odeslat v termínu do 08.08.2022 organizaci Správa železnic, s. o., IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha 1, sdělení k výzvě na odstranění zdroje ohrožení
dráhy, které vymezí zájem města Chropyně odstranit ohrožující zeleň z předmětných obecních pozemků v
těsné součinnosti s odbornou organizací Správy železnic a současně upozorní na skutečnost, že zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy nejsou jen obecní pozemky, ale také parcelní čísla 2025/13 a 2025/14 v katastrálním
území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. „Chropyně, Komenského-přeložka sloupu NN“ - smlouva o smlouvě budoucí, věcné břemeno
USNESENÍ ČÍSLO 1679/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy č.: OT-001030072583/001-MOPR Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Chropyně a firmou EG.D, a. s., IČO: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36 Brno. Výše jednorázové úplaty
činí 7.900 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

10. „Městské kulturní středisko Chropyně – revitalizace společenského sálu“ - administrace
dotace
USNESENÍ ČÍSLO 1680/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
cenovou nabídku na administraci dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov“ připravenou firmou RENARDS, a. s., IČO: 08737215, se sídlem Vídeňská 7 Brno. Cena za dotační
management je 151.250 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. „Městské kulturní středisko Chropyně – revitalizace společenského sálu“ – autorský dozor
USNESENÍ ČÍSLO 1681/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Radomírem Gregorem, IČO: 64426882, se sídlem Čechova
692 Hulín, na výkon autorského dozoru při provádění stavby „Městské kulturní středisko Chropyně – revitalizace
společenského sálu“, za cenu 250.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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12. Žádost o souhlas se stavbou – zpevněná plocha k parkování aut u čp.
USNESENÍ ČÍSLO 1682/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Zpevněná plocha pro parkování osobních aut u čp.
“ na pozemku parcelní číslo 175/15
v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví města Chropyně. Investorem stavby budou manželé
a
, oba bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. „Chropyně, Podlesí, kabel NN, obnova“ – opakovaná žádost o vyjádření k dokumentaci
stavby
USNESENÍ ČÍSLO 1683/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí svolat ve věci stavby „Chropyně, Podlesí, kabel NN, obnova“,
ke které zpracovává projektovou dokumentaci firma Prosig, s. r. o., IČO: 27685314, se sídlem Hviezdoslavova
1359/53 Brno-Slatina, ústní jednání za účasti zástupců projektanta, města Chropyně a vlastníků nemovitostí,
kteří nesouhlasí s umístěním připojovacích sloupků na distribuci NN na své nemovitosti s cílem dohodnout vymístění předmětných sloupků z veřejných prostranství v maximálním možném rozsahu.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“ – výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1684/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení č. LM/17/2022 pro akci „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“, mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČO: 87157608, se
sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, za cenu 26.400 Kč. Ing. Libor Malůšek není plátce DPH,
2. zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně“, zpracované Ing. Liborem Malůškem, IČO: 87157608, se sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín,
3. návrh smlouvy o dílo pro akci „Oprava střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně".
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 pro akci „Oprava
střechy Střediska volnočasových aktivit, Chropyně".
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

15. „Retoping povrchu házenkářského hřiště“ – výběr dodavatele
USNESENÍ ČÍSLO 1685/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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na doporučení výběrové komise ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zadávanou veřejnou zakázku, kterou podala firma Umělky, s. r. o., IČO: 04776763, se sídlem Fučíkova 909/19 Brno. Cena prací dle nabídky činí
2.210.391,70 Kč s DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit v termínu do 08.08.2022 cenovou nabídku na autorský
dozor investiční akce „Retoping povrchu házenkářského hřiště“ od firmy DEALS MANAGEMENT, a. s., odštěpný závod, IČ: 03493385, se sídlem Pitterova 2855/11 Praha 3-Žižkov.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

16. Rekonstrukce místních komunikací v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 1686/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. cenovou nabídku na administraci dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Rekonstrukce místních
komunikací v Chropyni“, připravenou firmou RENARDS, a. s., IČO: 08737215, se sídlem Vídeňská 7 Brno. Cena
dotačního managementu je 151.250 Kč včetně DPH,
2. cenovou nabídku na administraci výběrového řízení firmou Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s. r. o., IČO:
03045315, se sídlem Vídeňská 7 Brno. Cenová nabídka je 44.770 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

17. „Rekonstrukce chodníku Drahy, Chropyně“
USNESENÍ ČÍSLO 1687/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci připravované akce „Rekonstrukce chodníku Drahy, Chropyně“ projektantem Ing. Vojtěchem Řihákem, Projektování dopravních staveb, IČO: 68048998, se
sídlem Nitranská 4486/16 Kroměříž, za nabídkovou cenu 76.500 Kč + DPH, včetně geodetického zaměření v ceně
30.000 Kč včetně DPH, které by provedl Lumír Nahodil, Geodetické práce, IČO: 67027199, se sídlem Třasoňova
3344/8a Kroměříž.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

18. Návrh na provedení podzimní výsadby zeleně ve vybraných lokalitách
USNESENÍ ČÍSLO 1688/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s návrhy na provedení podzimních výsadeb na pozemcích ve vlastnictví města Chropyně na parcelách v katastrálním území Chropyně:
a) parcelní číslo 1146/13 a 2390/2 - výsadba smíšené linie stromů a keřů lemující silnici vedoucí ke vstupní bráně
do koupaliště,
b) parcelní číslo 301/6 - výsadba okrasných stromů v blízkosti dětského hřiště u Zámeckého rybníka nedaleko
ulice Hrad,
c) parcelní číslo 6/1 - obnova parteru Chropyňského zámku,
d) dosazení živého plotu v ulici Nádražní na pozemku parcelní číslo 1093/55, 1093/58, 1093/60, 1093/152,
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e) doplnění výsadby stromové zeleně na Městském koupališti v Chropyni.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

19. Výpověď smlouvy o spolupráci ze strany firmy Dimatex, s. r. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1689/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
výpověď smlouvy o spolupráci ze dne 01.09.2021 ze strany firmy DIMATEX CS, s. r. o., IČO: 43224245, se sídlem
Stará 24 Stráž nad Nisou-Svárov, týkající se sběru starého textilu, obuvi a oděvů.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

20. Nová smlouva o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1690/107RM/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 Jiřím Měrkou, IČO: 87831872, se
sídlem Ječmínkova 234 Chropyně, provozovna Ječmínkova 234 Chropyně – restaurace a hotel.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

21. Čerpací stanice Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 1691/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci „Demolice a výstavba nové – ČS Plešovec – střed“. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. Ondřej Mlčoch, IČO: 74257901, se sídlem Osvoboditelů 248/9 Kroměříž. Cena
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je 208.626 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

22. „Adaptace rodinného domu

v Chropyni" – žádost o souhlas se stavbou

USNESENÍ ČÍSLO 1692/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Adaptace stávajícího rodinného domu
, oba bytem
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

v Chropyni“, jejímž investorem budou manželé
.
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23. Nadace Agrofert – darovací smlouva
USNESENÍ ČÍSLO 1693/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření DAROVACÍ SMLOUVY Hasiči 86/2022 mezi městem Chropyně a Nadací AGROFERT, IČO: 24188581, se sídlem Pyšelská 2327/2 Praha 4, na nákup rozbrušovací motorové pily a detektoru plynů. Výše peněžního daru je
40.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

24. Návrh na obsazení bytů – byt č. 13 na náměstí Svobody čp. 26, byt č. 8 v ulici Hrázky čp. 788
USNESENÍ ČÍSLO 1694/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou na náměstí Svobody čp. 26
, a byt č. 8 v bytovém domě v ulici Hrázky 788
.

, trvale bytem
, trvale bytem

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

25. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - oznámení o schválení navýšení oddělení
školní družiny
USNESENÍ ČÍSLO 1695/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozhodnutí č.j. 52003/2022 o navýšení počtu oddělení školní družiny na 4 a nejvyšší povolený počet žáků pro
školní družinu na 120 žáků, a to s platností od 01.09.2022 v organizaci Základní škola Chropyně, okres Kroměříž,
p. o.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

26. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. – žádost o mimořádné poskytnutí části přídělu finančních prostředků na 4. čtvrtletí roku 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1696/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
mimořádné poskytnutí finančních prostředků ze schváleného rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., ve výši 700.000 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

27. Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. – rozbor hospodaření organizace za 2. čtvrtletí roku 2022
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USNESENÍ ČÍSLO 1697/107RM/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 2. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

28. Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o. - žádost o výjimku v počtu dětí pro školní
rok 2022/2023
USNESENÍ ČÍSLO 1698/107RM/2022 :
Rad a m ě s ta C h r o py ně s chv a l u j e
výjimku v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., pro školní rok 2022/2023 na
počet 28 dětí ve dvou třídách. Celkový počet pro školní rok 2022/2023 činí 155 dětí.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

29. Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku pohřebnictví
USNESENÍ ČÍSLO 1699/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti při zajištění slušného pohřbívání osob a dozor nad dodržováním
povinností města Chropyně, jako provozovatele veřejného pohřebiště ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 01.06.2019 do 31.03.2022.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit plnění povinnosti stanovené § 20 písm. c) zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů spočívající ve vystavování
dokladů o pohřbení.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

30. „Přístavba a rekonstrukce rodinného domu

" – žádost o souhlas se stavbou

USNESENÍ ČÍSLO 1700/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou „Přístavba a rekonstrukce rodinného domu
, bytem
.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

31. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1701/107RM/2022 :
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í

“, jejímž investorem bude
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1. upozornění společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ze dne 16.06.2022, zapsané pod čj. MCH
3731/2022, na podmínky bezúplatného odběru vody realizovaného profesionálními či dobrovolnými hasiči v
působnosti obce Plešovec a Chropyně,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3779/2022, zapsané pod čj. MCH 3800/2022, o umístění stavby „Plešovec – kanalizační přípojka domu
“
Chropyně, Plešovec
na pozemku parcelní číslo 51/1, 190/14, 190/19, 190/24 a 255 v katastrálním
území Plešovec,
3. sdělení organizačního a správního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 52001/2022, zapsané
pod čj. MCH 3827/2022, o prominutí zmeškání termínu k zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízeních
u právnické osoby Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s účinností od 01.09.2022,
4. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
3958/2022, zapsané pod čj. MCH 3967/2022, o schválení záměru dělení pozemků parcelní číslo 1375/2 a
1375/3 v katastrálním území Chropyně z důvodu převodu vlastnického práva nově vzniklého pozemku parcelní číslo 1375/5 v katastrálním území Chropyně, a to bez stanovení podmínek,
5. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3932/2022, zapsané pod
čj. MCH 3974/2022, o povolení kácení 4 ks stromů smrku ztepilého, s obvodem kmene 90 cm ve výšce 130 cm,
nacházejících se na pozemku parcelní číslo 1057/1 v katastrálním území Chropyně,
6. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj.
MCH 3933/2022, zapsaný pod čj. MCH 4006/2022, s umístěním stavby „Chropyně, Komenského – přel. vedení
NN, Město – 1030072583“ na pozemku parcelní číslo 41/1, 41/7, 41/8 a 307/1, 307/2, 309/1, 309/2, 310/1,
311, 1111/1 a 2117/1 v katastrálním území Chropyně,
7. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3823/2022, zapsaný pod čj. MCH 3867/2022 s užíváním stavby „Kompostárna pro město Chropyně – dílčí kolaudace zpevněných ploch“ na pozemku parcelní číslo 295/2, 295/3 a 296/2 v katastrálním
území Chropyně,
8. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
4007/2022, zapsané pod čj. MCH 4015/2022, o schválení záměru dělení pozemků parcelní číslo 301/5, 301/6,
301/11, 1253/3, 1253/5, 1253/6, 1253/7, 1253/15, 302, 303/1, 1253/18, 1269 a 1380 v katastrálním území
Chropyně z důvodu odstranění nesouladů mezi skutečným stavem a stavem v ISKN, a to bez stanovení podmínek,
9. veřejnou vyhlášku – oznámení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského
úřadu Chropyně čj. MCH 3873/2022, zapsané pod čj. MCH 3902/2022, o zahájení společného řízení na stavbu
„Vybudování výtahu Chropyně, J. Fučíka 669, 670 a 671“ na pozemku parcelní číslo 1093/14 a 1093/143 v katastrálním území Chropyně,
10. čtvrtletní hlášení úrazů v Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., zapsané pod čj. MCH 4037/2022, za
měsíce leden až červen 2022,
11. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3983/2022, zapsané pod
čj. MCH 4039/2022, o povolení zvláštního užívání pro akci „FTTH CZ Chropyně, ul. Moravská“ (podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací) v ulicích Díly, Tyršova, Nádražní, Moravská, J. Fučíka a Hanácké náměstí v katastrálním území Chropyně,
12. oznámení Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 68831/2022, zapsané pod čj. MCH 3973/2022, o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu,
13. doručení oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 53897/2022, zapsané pod čj. MCH 4050/2022, návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018–2022,
14. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
4145/2022, zapsané pod čj. MCH 4152/2022, o zahájení stavebního řízení na stavbu „Oprava střechy Střediska
volnočasových aktivit, Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 331 v katastrálním území Chropyně,
15. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení Stavební úřad Městského úřadu Chropyně čj. MCH
4143/2022, zapsané pod čj. MCH 4153/2022, o zahájení řízení na dodatečné povolení stavby „Přístavba RD č.
“ na pozemku parcelní číslo 217 a 218 v katastrálním území Chropyně,
16. vyjádření firmy EKO Agrostav, a. s., ze dne 12.07.2022, zapsané pod čj. MCH 4156/2022, ke sdělení města Chropyně ze dne 28.01.2022, čj. MCH 768/2022, k žádosti o odstraní závadového stavu v územním plánu,
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17. informaci tajemníka městského úřadu o novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů s účinností od
01.07.2022.
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: 25.07.2022

