RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 7. jednání dne 23.01.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0089/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0077/04RM/2018,
0085/4/05RM/2019 a 0086/05RM/2019.

0080/05RM/2019,

0082/05RM/2019,

0085/1/05RM/2019,

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0090/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2019 v rámci ukazatele 6171 - Činnost místní správy.

3. Žádost o odkoupení pozemku parcela číslo 1003/5 a parcela číslo 1003/3 v katastrálním
území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0091/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí finančního odboru zajistit do 31.01.2019 zveřejnění záměru pronájmu pozemku parcela číslo 1003/5 o
výměře 25 m2 a parcela číslo 1003/3 o výměře 22 m2 v k. ú. Chropyně za cenu 12 Kč/m2. Při vyhodnocení nabídek
může být přihlédnuto k uživatelským vztahům.

4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parcela číslo 703/9 - nabídka
USNESENÍ ČÍSLO 0092/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcela číslo 703/9 o výměře 126 m2 v katastrálním
, bytem
. Kupní
území Chropyně za cenu 500 Kč/m2/rok paní
cena bude uhrazena do 60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Chropyně. K podání návrhu na vklad
dojde po zaplacení celé kupní ceny. Po marném uplynutím lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit od
uzavřené kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
hrazena podle zákona.
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5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330051274/001
USNESENÍ ČÍSLO 0093/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330051274/001 ve věci stavby "Chropyně, Hrázkykabel NN, Kotalová", na pozemku města Chropyně parcela číslo 267/1 v k. ú Chropyně za úplatu 6.900 Kč s firmou
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 215/6 České Budějovice, IČ: 28085400. Firma E.ON Distribuce, a. s., uhradí
veškeré náklady spojené s touto smlouvou.

6. Smlouva o nájmu pozemku část parc. č. 610/1 v lokalitě K. H. Máchy
USNESENÍ ČÍSLO 0094/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chropyně a panem
, bytem
, na část parc. č. 610/1 o výměře 157 m2 v lokalitě na ul. K. H. Máchy za cenu 50 Kč /m2/rok, za účelem
rekreační činnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy.

7. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0095/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Informaci o hospodaření města Chropyně za rok 2018

8. Partnerství města v projektu "Otevřené brány" v letech 2019 až 2021
USNESENÍ ČÍSLO 0096/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zapojení města Chropyně do projektu Otevřené brány v letech 2019 až 2021 formou spolufinancování projektu částkou 15.000 Kč/rok z rozpočtu města Chropyně,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Římskokatolickou farností Chropyně, IČ: 18189415, se
sídlem Komenského 31 Chropyně, ve výši 15.000 Kč na honoráře průvodců projektu Otevřené brány v roce
2019.

10. Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
USNESENÍ ČÍSLO 0097/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropypně a
Unií ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s., IČ: 70009953, se sídlem U Výstaviště 525/5 Přerov I - Město, na
činnost organizace v roce 2019 ve výši 5.000 Kč,
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2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a Charitou Kroměříž, evidovaná církevní právnická osoba, IČ: 18189750, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, na činnost Kontaktního centra PLUS v roce 2019 ve výši 10.000 Kč,
3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a
Střediskem rané péče SPRP, pobočka Olomouc, p. s., IČ: 75095009, se sídlem Střední novosadská 356/52
Olomouc - Nové Sady, na poskytování registrované sociální služby rané péče na území města Chropyně v roce 2019 ve výši 8.000 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit poskytnutí dotace spolku Rodinné centrum Kroměříž, z. s., a Středisku
výchovné péče, IČ: 04412672, se sídlem Kollárova 658/13 Kroměříž, na činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2019 ve výši 30.000 Kč.

11. Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2020 - Rodinné centrum Kroměříž, z. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0098/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
podporu rozvojovému záměru "Odborné sociální poradenství" pro rok 2020 Rodinnému centru Kroměříž, z. s., se
sídlem Kollárova 658/13 Kroměříž, IČ: 04412672, z důvodu jeho potřebnosti a zlepšení dostupnosti sociálních
služeb pro rodiny s dětmi ve městě Chropyni.

12. Oprava dvora DPS Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0099/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Smlouvu o dílo LM/03/2019 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, Podlesí II 5610 Zlín, IČ:
87157608, jejímž předmětem je administrace výběrového řízení zakázky malého rozsahu "Oprava dvora DPS
Chropyně" za cenu 17.000 Kč. Ing. Malušek není plátce DPH,
2. oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava dvora DPS
Chropyně",
3. návrh Smlouvy o dílo - obchodní podmínky pro zakázku malého rozsahu "Oprava dvora DPS Chropyně",
4. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to TECHNIS Kojetín, spol. s. r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638
Kojetín, IČ: 64608727, PSM plus, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 334/3 Brno, IČ: 29183294, Robert Lučan, se
sídlem Hrad 408 Chropyně, IČ: 60382139, ZÁBOJNÍK - contractors, s. r. o., se sídlem Jeřabinová 1424 Bystřice
pod Hostýnem, IČ: 26258692, INGSTOL, s. r. o., se sídlem Budovcova 185/21 Bystrovany, IČ: 25391861.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou jmenováním členů výběrové komise na hodnocení nabídek.

13. Souhlas se stavebním záměrem - rekonstrukce rodinného domu čp. 375, Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0100/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
jako vlastník pozemků parcelní číslo 889 a 895 v katastrálním území Chropyně a vlastník místních komunikací v
ulicích Křížní a Palackého na uvedených pozemcích s projektovou dokumentací stavby "Rekonstrukce rodinného
domu čp. 375" na parc. č. 886 v katastrálním území Chropyně, zpracovanou Vladimírou Vymětalovou v čase
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08/2018 pro investory
a
, bytem
sahem stavby na uvedené pozemky ve vlastnictví města Chropyně.

. Výslovně se souhlasí s pře-

14. Žádost o vydání potvrzení k budoucí možné spolupráci - REMA AOS, a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0101/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
žádost společnosti REMA AOS, a. s., IČ: 04675151, se sídlem Antala Staška 510/38 Praha 4-Krč, o vydání potvrzení, že je město Chropyně s touto společností připraveno jednat o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady.

15. Rozhodnutí o žalobě - Přírodní památka Záříčské louky
USNESENÍ ČÍSLO 0102/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
rozsudek čj. 29 A 205/2016-275 ze dne 18.12.2018 , kterým rozhodl Krajský soud v Brně v řízení o žalobě
a
, oba bytem
, proti Ministerstvu životního prostředí, se
sídlem Vršovická 1445/65 Praha, které zamítlo odvolání žalobců a potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 10.08.2015, čj. KUZL 49661/2015 ŽPZE-PP, jímž Krajský úřad rozhodl o námitkách žalobců
proti návrhu na vyhlášení Přírodní památky Záříčské louky.

16. Přírodní park Chropyně - Příkazní smlouva na výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 0103/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou STILT PROJECTS, s. r. o., Dluhonská 1350/43 Přerov,
IČ: 28622294, jejímž předmětem je zajištění výběrového řízení investiční akce "Přírodní park Chropyně", za cenu
51.000 Kč bez DPH.

17. Organizační řád Městského úřadu Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0104/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
Odbor sociálních věcí zařazený do Městského úřadu Chropyně s účinností od 01.02.2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně z ři zuj e
1. oddělení Pečovatelská služba zařazené do Městského úřadu Chropyně s účinností od 01.02.2019,
2. oddělení Městská knihovna zařazené do Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Chropyně s účinností od
01.02.2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
Organizační řád Městského úřadu Chropyně s účinností od 01.02.2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á

strana 5

vedoucí Oddělení Pečovatelská služba připravit, ve spolupráci s ostatními organizačními jednotkami Městského
úřadu Chropyně, veškeré podklady a dokumenty potřebné ke zřízení příspěvkové organizace města Chropyně
zabývající se poskytováním sociálních služeb od 01.04.2019.

18. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0105/07RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 276/2019, zapsané pod
čj. 326/2019, o zahájení územního řízení „Chropyně, Oujezdy - kabel NN, Kostrůnek", na pozemku parc. č.
578/1, 581/1, 2093, 2094 v katastrálním území Chropyně, vydané E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151 České Budějovice,
2. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 339/2019, zapsané pod
čj. 349/2019, o zahájení společného řízení „Rodinný dům Chropyně parc. č. 129 - změna stavby - terasa (pergola), přístřešek, hospodářská budova“ na pozemku parc. č. 129, 130 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
a panu
, oba bytem
,
3. společný souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 267/2019, zapsané pod čj. 372/2019, se stavebním záměrem „Novostavba rodinného domu, Chropyně" na pozemku parc.
č. 180/6 a parc. č. 175/15 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
a panu
, oba bytem
,
4. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 363/2019, zapsané pod
čj. 386/2019, o zastavení řízení o odstranění stavby „Novostavba rodinného domu SJM
, parc. č.
192/17 – Chropyně“ na pozemku parc. č. 192/17 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
, bytem
a panu
, bytem
,
5. usnesení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 79115/2018,
zapsaného pod čj. MCH 6994/2018, o určení lhůty k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
věci řízení o žádosti o vydání změny integrovaného povolení č. 8 pro zařízení „Sklad olejů Chropyně" společnosti Rovina Energy a.s.,
6. plán školení „Výcvikový rok Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Chropyně na rok 2019",
7. zprávu o stavu pohledávek Správy majetku města Chropyně, p. o.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 31.01.2019

