RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 8. jednání dne 06.02.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0106/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0085/3/05RM/2019, 0085/5/05RM/2019, 0090/07RM/2019, 0091/07RM/2019,
0096/07RM/2019, 0097/07RM/2019, 0098/07RM/2019, 0099/07RM/2019, 0100/07RM/2019, 0101/07RM/2019 a
0103/07RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0094/07RM/2019 na 23.02.2019.

2. Vyřazený majetek k likvidaci
USNESENÍ ČÍSLO 0107/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města Chropyně dle předložených protokolů.

3. Žádost o náhradu škody USNESENÍ ČÍSLO 0108/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně z a m ít á
žádost o náhradu škody, kterou na město Chropyni podali dne 17.01.2019
, oba bytem
, v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku parcelní číslo 180/6 v katastrálním
území Chropyně.

4. Příprava rekonstrukce komunikací v ulici Ječmínkova
USNESENÍ ČÍSLO 0109/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
návrh trasy stezky pro pěší a cyklisty v úseku ulice Ječmínkova a pokyny pro zpřesnění zadání investiční akce rekonstrukce komunikací v ulici Ječmínkova v Chropyni projektantovi dle důvodové zprávy.

5. Vyhrazené parkovací místo,

- prodloužení lhůty

USNESENÍ ČÍSLO 0110/08RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s prodloužením lhůty zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP
pana
, bytem
.

6. Návrh na obsazení bytů v Domě s pečovatelskou službou Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0111/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytů v Domech s pečovatelskou službou v Chropyni, a to byt č. 5 v domě náměstí Svobody 26 paní
, bytem
, a byt č. 1 v domě na náměstí Svobody 27 paní
, bytem
.

7. Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II. etapa
USNESENÍ ČÍSLO 0112/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. příkazní smlouvu na zpracování zadávacích podmínek a organizaci výběrového řízení s Ing. Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 87045958. Cena za provedené práce je 25.000 Kč bez DPH, tj.
30.250 Kč včetně DPH,
2. zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení spojovací
chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II. etapa",
3. návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení: Energo IPT, s. r. o., se sídlem Sušilova 602/13 Brno, IČ:
25583026, Pozemní stavitelství Zlín, a. s., se sídlem Kúty 3967 Zlín, IČ: 46900918, Navláčil stavební firma, s.
r. o., se sídlem Bartošova 5532 Zlín, IČ: 25301144, ZAK PLUS – stavba, s. r. o., se sídlem Polní 85 Přerov, IČ:
25826069, PTÁČEK – pozemní stavby, s. r. o., se sídlem Podvalí 629 Kojetín, IČ: 25896873.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.

8. Návrh na obsazení bytu č. 6, Tyršova 833 Chropyně, o velikosti 1+kk
USNESENÍ ČÍSLO 0113/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě čp. 833 v ulici Tyršova panu
.

, bytem

9. Návrh složení pracovní skupiny k problematice odpadového hospodářství města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0114/08RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ři zuj e
pracovní skupinu pro přípravu strategie odpadového hospodářství ve městě Chropyni ve složení:
narozen
, bytem
,
, narozen
, bytem

,
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6. oznámení oddělení územního plánování Odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova
čj. MMPr/022273/2019, zapsané pod čj. MCH 697/2019, o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Kojetín s výkladem projektanta dne 18.03.2019 ve 14:00 v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova,
7. pozvánka Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., čj. ŘSZKZL/19-3, zapsané pod čj. MCH 792/2019, na koordinační jednání ve věci zahájení stavby "SILNICE III/4348: VLKOŠ - TROUBKY", konané v úterý 05.03.2019 od
10:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Chropyně,
8. stanovisko oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu čj. KUZL 8348/2019,
zapsané pod čj. MCH 812/2019, k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Chropyně, jejímž předmětem je aktualizace zastavěného území, aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb, návrh plochy pro silniční dopravu
- obchvat Chropyně a přeložení protipovodňového valu v lokalitě Podlesí,
9. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 897/2019, zapsané pod
čj. 917/2019, o zahájení územního řízení "Změna využití pozemků par. č. 1627/6, par. č. 1627/7, par. č. 1627/8,
par. č. 1628/6, par. č. 1628/7, par. č. 1628/8, par. č. 1628/9 v katastrálním území Chropyně s druhem pozemku
lesní pozemek na druh pozemku ostatní plocha", vydané Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova
1106 Hradec Králové, Lesní správě Buchlovice,
10. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž o zahájení
řízení „ARSEZ Chropyňsko - realizace průzkumných geologických prací v rámci analýzy rizik souvisejících se
starou ekologickou zátěží v lokalitě Chropyňsko",
11. informaci o konání prohlídky nemovitých věcí na ulici Ječmínkova v Chropyni, zapsaných na listu vlastnictví
č. 1588 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Chropyně, katastrální území Chropyně. Prohlídka je určena pro zájemce dražby těchto nemovitostí, která se bude konat dne
27.02.2019 v 9:00.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 18.02.2019

