RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Zápis z 10. jednání dne 20.02.2019
Přítomni:

Martin Ivan, Martin Jedlička, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Věra Sigmundová

Omluveni:

Ing. Radovan Macháček

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Věra Sigmundová

Zapisovatelka:

Bc. Kateřina Míšová

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila zasedání Rady města Chropyně v 13:00 přivítáním všech přítomných. Starostka města konstatovala, že rada města je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina
všech jejích členů. Dále vyzvala přítomné členy rady k podání námitek proti zápisu z předchozího jednání.
Starostka města na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy rady k jeho doplnění.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program
jednání:
1.

Informativní zpráva o plnění usnesení

2.

Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p. o.

3.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040015012/003

4.

Smlouva o nájmu nemovitosti

5.

Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast

6.

Deratizace města Chropyně v roce 2019

7.

Vnitřní směrnice - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

8.

Most u elektrárny v Chropyni - projektová dokumentace

9.

Oprava dvora DPS Chropyně

10. Návrh na obsazení bytu č. 021 v domě čp. 220 v ulici Drahy
11. Žádost o bezplatný pronájem velkého sálu městského kulturního střediska
12. Zřízení pracovní skupiny pro optimalizaci příspěvkových organizací
13. Na vědomí

USNESENÍ
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
program jednání č. 10 dne 20.02.2019.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. Informativní zpráva o plnění usnesení
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0049-RM2019
Ing. Jiří Rosecký
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Tajemník města předložil radě města Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a Zastupitelstvem města Chropyně termínovaných k dnešnímu jednání rady města. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0120/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0093/07RM/2019, 0108/08RM/2019, 0109/08RM/2019,
0112/08RM/2019, 0116/08RM/2019, 0118/09RM/2019 a 0119/09RM/2019.

0110/08RM/2019,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0107/08RM/2019 na 06.03.2019.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

2. Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p. o.
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0039-RM2019
Hana Večeřová

Referentka Finančního odboru předložila radě města návrh na převod majetku města k hospodaření Správě majetku
města Chropyně, p. o., v celkové hodnotě 11.948.993,93 Kč. Tento majetek převážně tvoří investiční akce dokončené
a zavedené do majetku města v roce 2018 a dle dohody volební zástěny a urny. K převodu nově zavedeného majetku
dochází pravidelně 1x za rok. Majetek je uveden na přiloženém seznamu "Přehled majetku" a bude přílohou k Protokolu města Chropyně č. 6 o předání majetku dle Zřizovací listiny. Převod bude uskutečněn po schválení v Zastupitelstvu
města Chropyně dne 27.03.2019.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0121/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 6 o předání majetku mezi městem Chropyně
a Správou majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 47933763, v celkové hodnotě
11.948.993,93 Kč.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040015012/003
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0062-RM2019
Hana Večeřová
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Firma E.ON Distribuce, a. s., žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1040015012/003 mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400 na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 622/1, 621/2, 621/1, 374/28, 606/2, 606/1
v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem "Chropyně, Tovačovského, obnova
NN". Jedná se o úpravu části staré distribuční sítě NN, kterou potřebuje firma E.ON Distribuce, a. s., vymístit v rámci
obnovy distribuční sítě z nepřístupných soukromých pozemků na veřejné parcely. Nové zařízení je označeno světle
zelenou barvou (viz přiložená situace). Jde o umístění 1 ks betonového sloupu, 3 ks plastových skříní a 80 běžných
metrů trasy kabelů NN v zemi, včetně uzemnění. Výše jednorázové úplaty činí 16.800 Kč. Hodnota věcného břemene
odpovídá zásadám města Chropyně na oceňování věcných břemen. Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu i ostatní náklady spojené s uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce,
a. s. Pozemky se nachází v lokalitě ulice Tovačovská.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0122/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040015012/003 mezi městem Chropyně a
firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 622/1, 621/2, 621/1, 374/28, 606/2, 606/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž
předmětem je umístění stavby s názvem "Chropyně, Tovačovského, obnova NN". Výše jednorázové úplaty činí
16.800 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu i ostatní náklady spojené s uzavřením této
smlouvy hradí firma E.ON Distribuce, a. s.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

4. Smlouva o nájmu nemovitosti
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0060-RM2019
Renata Jurčíková

Na konci roku 2016 bylo pronajímatelem rozhodnuto o změně účelu užívání pronajatých pozemků ve dvorním traktu
domu čp. 220 v ulici Drahy. Z tohoto důvodu byly zaslány výpovědi nájemních smluv, a to paní
a paní
,
které dané pozemky využívaly pro účely umístění stavby kůlny a garáže. Jelikož se změna účelu užívání neuskutečnila
a pozemky jsou stále využívány, je potřeba uzavřít nové smlouvy o nájmu nemovitosti. Na základě zveřejnění pronájmu
pozemků ve dvorním traktu domu čp. 220 v ulici Drahy, byly doručeny 2 zalepené obálky, které byly otevřeny na zasedání rady města. Jedna obsahovala nabídku od paní
- na část parcelního čísla 1239/2 o výměře 30 m2 za
2
- na část parcelních čísel 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/12
cenu 15 Kč/m /rok, druhá nabídku od paní
o výměře 16,5 m2. Obě nabídky splňují požadované podmínky zveřejnění.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0123/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a paní
, bytem
, za cenu
, na část parcelního čísla 1239/2 o výměře 30 m2 ve dvorním traktu domu
15 Kč/m2/rok, pro účely umístění stavby kůlny, garáže,
2. uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a paní
, bytem
, na část parcelního čísla 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/12 o výměře 16,5m2 ve dvorním traktu domu
, za cenu 10 Kč /m2/rok, pro účely umístění stavby kůlny, garáže.
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Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

5. Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0063-RM2019
Ing. Dana Jedličková

Vedoucí odboru vnitřních věcí předložila žádost dalšího subjektu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních a zdravotnických služeb.
Žádost podaly Sociální služby města Kroměříže. Tato příspěvková organizace má v péči 14 obyvatel našeho města (12
v pobytových domech, 2 v denních stacionářích). Požadavek tohoto subjektu na dotaci od města Chropyně je letos
vyčíslen na 390.060 Kč.
Sociální služby města Kroměříže jsou pravidelným žadatelem o tuto dotaci. V roce 2018 žádali o částku 283.360 Kč,
zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč. V roce 2017 žádali o částku 233.430 Kč, schválena byla
dotace ve výši 50.000 Kč. V roce 2016 pak žádali o příspěvek ve výši 247.710 Kč, poskytnutá dotace činila 70.000 Kč.
V rozpočtu je na dotace tohoto typu alokována částka 300.000 Kč. Od začátku roku již z této položky byla vyplacena
dotace ve výši 5.000 Kč Unii ROSKA Přerov, ve výši 10.000 Kč Kontaktnímu centru PLUS Kroměříž, ve výši 8.000 Kč
Středisku rané péče Olomouc. Na rozhodnutí zastupitelstva čeká požadavek Rodinného centra Kroměříž na dotaci ve
výši 182.400 Kč, který již rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 30.000 Kč. Bude-li zastupitelstvo s touto výší dotace souhlasit, pak v rozpočtu na dotčené položce zůstane k čerpání 247.000 Kč.
Při rozhodování o výši dotace je třeba počítat s doposud nedoručenými, avšak každoročně se opakujícími požadavky
mateřského centra KoTě Chropyně (požadavek 40-50 tisíc Kč), místní organizace Svazu tělesně postižených Chropyně
(požadavek 30-35 tisíc Kč), a dalších subjektů jako Klub dárců krve, Hospic Olomouc, Korálky Kroměříž a další, jejichž
požadavky však zřídka překročí 10.000 Kč. Nově se dá očekávat požadavek dalšího Hospicu, který v těchto dnech přebírá do péče dalšího našeho občana.
Vedoucí odboru vnitřních věcí doporučuje radě a následně i zastupitelstvu poskytnout Sociálním službám města Kroměříže dotaci ve výši 120.000 Kč.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0124/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříže, p. o., IČ:
71193430, se sídlem Riegrovo nám. 159 Kroměříž, na částečnou úhradu nákladů služeb poskytovaných občanům
města Chropyně v roce 2019 ve výši 120.000 Kč.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

6. Deratizace města Chropyně v roce 2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0057-RM2019
Ing. Jiří Pospíšil

Vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí předložil radě města k projednání smlouvu o dílo na provedení deratizace v roce 2019 mezi městem Chropyně a firmou SERVIS 3xD, spol. s r. o., se sídlem Jarmily Glazarové 370/5a Olomouc-Hejčín, IČ: 28624581, za celkovou roční cenu 45.600 Kč + DPH.
Smlouva je ve stejném znění a se stejnými finančními i pracovními podmínkami jako v minulém roce.
Rozprava:
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Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0125/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo na provedení deratizace v roce 2019 mezi městem Chropyně a firmou SERVIS 3xD, spol. s
r. o., se sídlem Jarmily Glazarové 370/5a Olomouc-Hejčín, IČ: 28624581, za celkovou roční cenu 45.600 Kč + DPH.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

7. Vnitřní směrnice - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební
práce, dodávky a služby
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0061-RM2019
Ing. Jiří Pospíšil

Vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí předložil radě města opravený text vnitřní směrnice, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Směrnice stanovuje postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona.
Návrh změny spočívá ve zvýšení hodnoty veřejné zakázky na služby, dodávky a stavební práce, které je oprávněn vybrat vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník, z 200.000 Kč na 500.000 Kč. Dále pak je upraven text Článku 4 odst.
1 tak, aby odpovídal stávajícímu postupu při zadávání výběrového řízení. Ostatní body zůstávají beze změny.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0126/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vnitřní směrnici č. 2/2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky
a služby
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

8. Most u elektrárny v Chropyni - projektová dokumentace
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0064-RM2019
Ing. Jiří Pospíšil

Vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí předložil radě města projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mostu
u elektrárny v Chropyni (ve Mlýně), kterou zpracoval Ing. Jiří Vítek, se sídlem Hněvotínská 50 Olomouc, IČ: 47189495,
v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o nahrazení stávajícího
již nevyhovujícího mostu novým, železobetonovým mostem. Rozpočet k dokumentaci předpokládá částku na rekonstrukci ve výši 4.161.598 Kč včetně DPH. Cena však bude upřesněna až po provedení výběrového řízení na dodavatele
stavby. Cena investice je poměrně vysoká, naopak efekt, který přináší, je poměrně malý. Realizací bude zajištěn přístup
do nevelkého izolovaného území, kde je pár rodinných domů, malá vodní elektrárna a městské pozemky, pronajímané
za účelem zahrádkaření.
Alternativou pro zajištění přístupu do Mlýna je možnost vybudování komunikace z ulice Masarykova přes zahrádkovou
osadu v délce cca 150 m. S touto komunikací by současně muselo být provedeno také veřejné osvětlení. Vzhledem k
tomu, že se v daném území dají předpokládat složité a hlavně nepříznivé geologické poměry, mohou se náklady stavby
komunikace a veřejného osvětlení pohybovat v úrovni okolo tří milionů. Součástí investice, spojené s komunikací a
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veřejným osvětlením by mohla být i kanalizace, která by umožnila zástavbě ve Mlýně řešit stávající problém se splaškovými odpadními vodami.
Předkladatel se po uvážení výhod a nevýhod obou popsaných variant řešení zajištění přístupu do Mlýna přiklání k variantě rekonstrukce mostu dle dokumentace Ing. Vítka. Rekonstrukce mostu je každopádně méně invazivním řešením
požadavku zajištění přístupu do Mlýna.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0127/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informaci o zpracované projektové dokumentaci na akci "Most u elektrárny v Chropyni" včetně rozpočtu, který je
zpracován k této dokumentaci, a předpokládá částku na rekonstrukci ve výši 4.161.598 Kč včetně DPH.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí města Chropyně pokračovat v přípravě akce k realizaci, tedy
zajistit vyjádření dotčených orgánů, získat stavební povolení a zadat zpracování prováděcí projektové dokumentace.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

9. Oprava dvora DPS Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0065-RM2019
Ing. Jiří Pospíšil

Na základě usnesení č. 0099/07RM/2019 ze dne 23.01.2019, kterým rada města mj. schválila zadávací podmínky pro
výběrové řízení na akci "Oprava dvora DPS Chropyně" a stanovila okruh firem oslovených k předložení nabídky na realizaci této akce, byly ve stanovené lhůtě pro podání nabídek ve vyhlášeném výběrovém řízení doručeny nabídky 2, a to
od firmy Technis Kojetín, spol. s r. o., Kojetín a PSM plus, s. r. o., Brno.
Dne 11.02.2019 zasedla výběrová komise, která posoudila doručené nabídky a vyhodnotila, že nejvhodnější nabídku
pro zadávanou veřejnou zakázku podal dodavatel Technis Kojetín, spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín,
IČ: 64608727. Cena prací dle nabídky činí 1.506.613 Kč bez DPH, tj. 1.823.002 Kč s DPH.
Radě města je předložen protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek za účelem rozhodnutí o výběru
dodavatele stavby.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0128/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy Technis Kojetín spol. s.r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, IČ:
64608727. Cena prací dle nabídky činí 1.506.613 Kč bez DPH, tj. 1.823.002 Kč s DPH. Po uplynutí lhůty pro podání
námitek bude starostkou města podepsána smlouva o dílo, která byla schválena radou města usnesením číslo
0099/07RM/2019 ze dne 23.01.2019 jako příloha zadávací dokumentace.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato
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10. Návrh na obsazení bytu č. 021 v domě čp. 220 v ulici Drahy
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0068-RM2019
Mgr. Jana Kutá

K datu 01.03.2019 se v domě čp. 220 v ulici Drahy uvolní byt č. 021 po panu
.
Ředitelka Správy majetku města Chropyně, p. o., navrhla radě města přidělit tento byt panu
je v současné době ubytován v azylovém domě pro muže v Kroměříži a je žadatelem o byt od roku 2011.

, který

Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0129/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 021 v domě čp. 220 v ulici Drahy panu
, a to od 01.03.2019.

, narozenému

, bytem

Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

11. Žádost o bezplatný pronájem velkého sálu městského kulturního střediska
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0069-RM2019
Mgr. Jana Kutá

Předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR, z. o., MO Chropyně, paní
požádala o krátkodobý bezplatný pronájem velkého sálu Městského kulturního střediska Chropyně za účelem uspořádání každoroční
výroční členské schůze spojené s kulturním programem, která je plánována dne 12.03.2019 v době od 15:00 do 18:00.
V souladu s platnou vnitřní směrnicí Správy majetku města Chropyně, p. o., č. 027 - Ceník prací a služeb SMM Chropyně
je dle článku 3 odst. 2 kompetentní k poskytnutí slevy nad 90 % rada města.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0130/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
poskytnutí krátkodobého bezplatného pronájmu prostor velkého sálu Městského kulturního střediska Chropyně
dne 12.03.2019 v době od 15:00 do 18:00 Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., MO Chropyně, za účelem konání
výroční členské schůze s kulturním programem.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

12. Zřízení pracovní skupiny pro optimalizaci příspěvkových organizací
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0073-RM2019
Ing. Jiří Rosecký

Usnesením rady města číslo 0104/07RM/2019 ze dne 23.01.2019 bylo vedoucí Oddělení Pečovatelská služba uloženo
připravit veškeré dokumenty potřebné ke zřízení samostatné příspěvkové organizace města Chropyně zabývající se
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poskytováním sociálních služeb. V průběhu přípravy vzniku organizace se objevily ideje na možnou optimalizaci zřízených příspěvkových organizací města Chropyně. V této souvislosti bylo navrženo zřízení pracovní skupiny, jejímž vedoucím by byl místostarosta Mgr. Stanislav Kalinec a dalšími členy ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, starostka města a vedoucí Oddělení Pečovatelská služba.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0131/10RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ři zuj e
pracovní skupinu pro optimalizaci příspěvkových organizací zřízených městem Chropyně ve složení Mgr. Stanislav
Kalinec, místostarosta města, jako vedoucí skupiny, a dále Mgr. Milan Bajgar, MBA, ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Bc. Lenka Horáková, vedoucí Oddělení Pečovatelská služba, Mgr. Jana Kutá, ředitelka
Správy majetku města Chropyně, p. o., Iveta Mašíková, ředitelka Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., Magdalena Ratůzná, ředitelka Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a Ing. Věra Sigmundová, starostka města.
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
část usnesení číslo 0104/07RM/2019 ze dne 23.01.2019 ve výroku Ukládá.

13. Na vědomí
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0067-RM2019
Ing. Věra Sigmundová

Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0132/10RM/2019:
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 Městského úřadu Chropyně čj. MCH 843/2019, zapsané pod
čj. 999/2019, o schválení stavebního záměru na stavbu "Rodinný dům Chropyně p. č. 129, p. č. 130 - změna
stavby - terasa (pergola), přístřešek, hospodářská budova", na pozemku parcelní číslo 129 a 130 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
a panu
, oba bytem
,
2. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1042/2019, zapsané pod čj. 1054/2019, o užívání stavby „Chropyně, T19 Drahy, kab. vývod NN 1040012653", na pozemku
parcelní číslo 41/40, 1234/2, 1234/3, 1234/6, 1236/1, 1237/19, 1237/22, 1237/30, 1237/34, 1237/35,
1237/36, 1238/2, 1239/3, 1239/19, 1239/20 v katastrálním území Chropyně, vydané E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 940/2019, zapsané pod
čj. 1107/2019, o umístění stavby "Chropyně, Oujezdy - kabel NN, Kostrůnek" na pozemku parcelní číslo 578/1,
581/1, 2093 a 2094 v katastrálním území Chropyně, vydané E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6 České Budějovice,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1127/2019, zapsané pod
čj. 1152/2019, o zahájení společného řízení "Posklizňová linka HS Chropyně" na pozemku parcelní číslo
1240/1, 1242, 1245, 1246, 1248/2, 1248/14 v katastrálním území Chropyně, vydané Arcibiskupství olomouckému, se sídlem Wurmova 562 Olomouc,
5. oznámení odboru občansko-správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/011066/2019, zapsané
pod čj. 1236/2019, o zahájení řízení o omezení přístupu na účelové komunikaci a umístění pevné překážky na
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pozemku parcelní číslo 279/1 v katastrálním území Chropyně, vydané Arcibiskupství olomouckému, se sídlem
Wurmova 562/9 Olomouc,
6. oznámení společnosti ENERG SERVIS, a.s., se sídlem Příkop 843/4 Brno, ze dne 12.02.2019, zapsané pod čj.
1226/2019, o záměru provedení prací "Chropyně, K. H. Máchy - pilíř SR542, Velkosklad".
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Usnesení přijato

Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 10. jednání v 14:55 ukončila.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Mgr. Stanislav Kalinec
místostarosta města

