RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 11. jednání dne 06.03.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0133/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0107/08RM/2019, 0113/08RM/2019, 0115/08RM/2019, 0122/10RM/2019,
0123/10RM/2019, 0125/10RM/2019, 0126/10RM/2019, 0128/10RM/2019, 0129/10RM/2019, 0130/10RM/2019 a
0131/10RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0111/08RM/2019 na 31.03.2019.

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0134/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu v rámci ukazatele 3636 - Územní rozvoj.

3. Žádost o souhlas s provedením vrtných prací
USNESENÍ ČÍSLO 0135/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s provedením vrtných prací, které mají být provedeny v rámci schváleného projektu analýzy rizik firmou EKOSYSTEM, spol. s r. o., sídlem Na Radosti 184/59 Praha 5, IČ: 44851804, na pozemcích parcelní číslo 1930/7, 1930/8,
1928/2, 1928/3, 1928/4, 1928/16 a 1928/23 v katastrálním území Chropyně, které jsou ve vlastnictví města Chropyně, a to z důvodu, že na části pozemků se nachází zrekultivovaná skládka odpadů "Smeťák", kde se vrtné práce
provádět nesmějí.

4. Návrh na provedení výkupu pozemků v lokalitě pod Pazdernou
USNESENÍ ČÍSLO 0136/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh Odboru výstavby a životního prostředí na provedení výkupu pozemků na účelové komunikaci pod Pazdernou v rozsahu pozemků parcelní číslo 500/1, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9 a 500/10 v katastrálním území Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru odeslat dotčeným osobám v termínu do 10.04.2019 nabídky na výkup předmětných
pozemků.
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5. Smlouva o pachtu - část pozemku parc. č. 108 v lokalitě Mlýn
USNESENÍ ČÍSLO 0137/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
celního čísla 108 o výměře 250 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 1 Kč/m2/rok.

, na část par-

Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru připravit v termínu do 31.03.2019 nový návrh minimální nabídkové ceny pronájmu pozemků v majetku města za účelem zahrádkářské činnosti.

6. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0138/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh Rozpočtového opatření města Chropyně č. 2 v roce 2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 08.03.2019 provést doporučené úpravy rozpočtového opatření.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2019.

7. Řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)"
USNESENÍ ČÍSLO 0139/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)"
společnosti DESTRA Co., spol. s r. o., IČ: 60709286, se sídlem Komenského 832 Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí v termínu do 20.03.2019 odeslat na Krajský úřad Zlínského
kraje vyjádření k záměru "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)" s požadavkem, aby teplota v dohořívací komoře
byla 1 100°C nejen při spalování odpadů s obsahem chloru, ale vždy.

8. Řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (chemická čistírna odpadních vod)"
USNESENÍ ČÍSLO 0140/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace k zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (chemická
čistírna odpadních vod)" společnosti RWC, s. r. o., IČ: 26947650, se sídlem Komenského 832 Chropyně.
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9. Vyhrazené parkovací místo - pan
USNESENÍ ČÍSLO 0141/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vydáním povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP pana
, bytem
, s platností do 09.04.2025.

10. Souhlas se stavebním záměrem - stavební úpravy čp. 52 v Plešovci
USNESENÍ ČÍSLO 0142/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
z titulu vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 51/2 v katastrálním území Plešovec se stavbou "Stavební
úpravy, vyvolané rozdělením stavebního pozemku p. č. st. 318", jejímž investorem jsou
, bytem
,a
, bytem
.

11. Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy VD, Ferdus, s. r. o.)
USNESENÍ ČÍSLO 0143/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
návrh na změnu Územního plánu Chropyně, který předložila firma FERDUS, s. r. o., se sídlem J. Fučíka 699 Chropyně, IČ: 01911848. Dle návrhu se požaduje převedení části zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě Zadní Díly
do ploch pro drobnou výrobu a služby, a to v rozsahu 1,9813 ha na části pozemku parcelní číslo 1104/1 v katastrálním území Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zajistit předložení návrhu na změnu Územního plánu Chropyně
na jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 27.03.2019.

12. Podnět na vykácení dřeviny
USNESENÍ ČÍSLO 0144/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
podnět
, bytem
, na pokácení stromu - břízy bělokoré, nacházející se na pozemku parcelní číslo 1893, který je ve vlastnictví města Chropyně.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí informovat podatele a předložit žádost o povolení ke kácení
dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, vše v termínu do 20.03.2019.

13. Souhlas se stavebním záměrem o oplocení pozemku parc. č. 198/1 v k. ú. Chropyně,
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USNESENÍ ČÍSLO 0145/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
jako vlastník sousedních pozemků s oplocením pozemku parcelní číslo 198/1 v katastrálním území Chropyně podle
předloženého situačního nákresu a další dokumentace. Investorem záměru budou
a
, oba bytem
.

14. Souhlas se stavebním záměrem - obnova Misijního kříže
USNESENÍ ČÍSLO 0146/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s obnovou Misijního kříže u stěny kostela sv. Jiljí na pozemku parcelní číslo 40/1 v katastrálním území Chropyně
provedenou Římskokatolickou farností Chropyně.

15. Změna Vnitřní směrnice č. 6/2016 Pravidla pro poskytování dotací
USNESENÍ ČÍSLO 0147/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
změnu Vnitřní směrnice č. 6/2016, Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně.

16. Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
USNESENÍ ČÍSLO 0148/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně n es c hv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a Charitou
Kroměříž - Charitním domem pokojného stáří Cetechovice, IČ: 18189750, se sídlem Cetechovice 78 Zdounky.
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně na rok 2019 mezi městem Chropyně a příjemci:
1. Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Chropyně, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 75118424, na činnost organizace v roce 2019 ve výši 44.600 Kč,
2. KoTě, o. p. s., se sídlem Masarykova 253 Chropyně, IČ: 27695867, na činnost organizace v roce 2019, ve výši 23
000 Kč.

17. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 - PROGRAM Z (zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže)
USNESENÍ ČÍSLO 0149/11RM/2019:
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 Vnitřní směrnicí č.
6/2016 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu zájmových a volnočasových aktivit občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2019 mezi městem Chropyně a příjemci:
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1. z titulu PROGRAM Z I - podpora zájmových a volnočasových aktivit:
a) Junák - český skaut, středisko krále Ječmínka, z. s., se sídlem náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 47935855,
ve výši 19.100 Kč,
b) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem Hrad 466 Chropyně, IČ: 67006566, ve
výši 19.900 Kč,
c) spolek PŘIDEJ SE K NÁM, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, ve výši 29.500 Kč,
2. z titulu PROGRAM Z III - podpora pořádání významných akcí:
a) spolek PŘIDEJ SE K NÁM, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na 5. Setkání pěveckých sborů
Zpěvem napříč generacemi, ve výši 6.900 Kč,
b) spolek PŘIDEJ SE K NÁM, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na 7. ročník Chropyňského festivalu mládežnických dechových orchestrů, ve výši 12.500 Kč,
3. z titulu PROGRAM Z IV - podpora provozování volnočasových zařízení:
a) Junák - český skaut, středisko krále Ječmínka, z. s., se sídlem náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 47935855,
ve výši 26.000 Kč,
b) Asociace TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, p. s., se sídlem Komenského 335 Chropyně, IČ: 75102617,
ve výši 13.600 Kč
c) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem Hrad 466 Chropyně, IČ: 67006566, ve
výši 15.300 Kč.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně
v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2016 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu
zájmových a volnočasových aktivit občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2019, z
titulu PROGRAM Z I - podpora zájmových a volnočasových aktivit, mezi městem Chropyně a Asociací TOM ČR, TOM
21401 Kamínek Chropyně, p. s., se sídlem Komenského 335 Chropyně, IČ: 75102617, ve výši 41.400 Kč.

18. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 - PROGRAM S (sportovní aktivity)
USNESENÍ ČÍSLO 0150/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně poskytnout dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č.
6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, z titulu PROGRAM S na podporu sportovních
aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2019 těmto příjemcům:
1. z titulu PROGRAM S I - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti:
a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, ve výši 605.100 Kč,
b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 275.800 Kč,
c) Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ:
65268792, ve výši 79.100 Kč.
2. z titulu PROGRAM S IV - podpora provozování sportovních zařízení:
a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, ve výši 376.800 Kč,
b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 99.100 Kč,
3. z titulu PROGRAM S III - podpora významných sportovních akcí:
a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na pořádání Mistrovství ČR v TeamGym ve výši 100.000 Kč.

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 Vnitřní směrnicí č.
6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně z titulu PROGRAM S na podporu sportovních
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aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2019 mezi městem Chropyně
a příjemci:
1. z titulu PROGRAM S I - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti Sportovnímu klubu mládeže JUNIOR Chropyně, z. s., se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 05890357, ve výši 40.000 Kč,
2. z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a vrcholového sportu:
a) Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ:
65268792, ve výši 25.000 Kč,
b) slečna
, narozena
, bytem
, ve výši 25.000 Kč,
c) slečna
, narozena
, bytem
, ve výši 25.000 Kč,
d) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast
družstva gymnastek na Brněnském poháru v TeamGym, ve výši 6.500 Kč,
e) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast
družstva gymnastek na Mistrovství ČR v TeamGym, ve výši 12.500 Kč,
f) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast
družstva gymnastek na Poháru města Třebíče v TeamGym, ve výši 9.000 Kč,
g) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast
družstva gymnastek na Příbramském poháru v TeamGym, ve výši 13.000 Kč,
h) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast
družstva gymnastek na závodech v TeamGym v Trutnově, ve výši 13.000 Kč,
i) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na
účast družstva dorostenek na Poháru ČR, ve výši 30.000 Kč,
j) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na
účast družstva starších žáků na Poháru ČR, ve výši 30.000 Kč,
k) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na
účast oddílu na Superpoháru mládeže ČR, ve výši 5.000 Kč,
l) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na
účast družstva dorostenek na turnajích Zimní ligy mládeže, ve výši 20.000 Kč,
m) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na
účast na ligových zápasech, ve výši 6.000 Kč,
3. z titulu PROGRAM S III - podpora významných sportovních akcí:
a) Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ:
65268792, na pořádání Dětských cyklistických závodů ve výši 24.500 Kč,
b) pan
, narozen
, bytem
, na pořádání mezinárodního turnaje mládeže ve vodním pólu „O pohár starostky města Chropyně“ ve výši 15.000 Kč,
c) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Chropyně, se sídlem Chropyně, IČ: 00547981, na Rybářské
závody mládeže ve výši 7.500 Kč,
d) Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Chropyně, pobočný spolek, se sídlem Haltýře 876
Chropyně, IČ: 47934557, na pořádání akce „Voříškiáda“ ve výši 39.250 Kč,
e) Sportovní klub mládeže JUNIOR Chropyně, z. s., se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 05890357, na pořádání
akce "Velká cena", ve výši 7.800 Kč,
f) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl atletiky na pořádání přespolního
běhu Malý Ječmínek ve výši 2.450 Kč,
g) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl atletiky na pořádání
Olympiády školní mládeže ve výši 1.100 Kč,
h) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na pořádání Velké ceny hráčů do 19 let ve výši 1.000 Kč,
i) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545 333, pro oddíl badmintonu na pořádání turnaje O přeborníka Chropyně ve výši 850 Kč,
j) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na pořádání 17. amatérského turnaje ve výši 1.350 Kč,
k) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na pořádání Velké ceny hráčů do 17 let ve výši 1.000 Kč,
l) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na pořádání 18. amatérského turnaje ve výši 1.350 Kč,
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m) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na pořádání Vánočního turnaje ve výši 4.100 Kč,
n) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na pořádání Memoriálu Petra Póly ve výši 2.800 Kč,
o) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl kanoistiky na pořádání
Memoriálu Iva Malého ve výši 7.000 Kč,
p) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl kuželek na pořádání
Memoriálu Jiřího Zapletala ve výši 1.000 Kč,
q) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na
pořádání náborového turnaje pro žáky ZŠ ve výši 7.000 Kč,
r) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na pořádání Turnaje žen o Pohár starostky města ve výši 17.500 Kč,
s) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na pořádání Setkání hráčů, rodinných příslušníků a bývalých členů oddílu ve výši 2.000 Kč,
t) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na pořádání Turnaje jednotlivců a dvoučlenných družstev ve výši 3.500 Kč,
u) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na pořádání Turnaje mládeže ve výši 2.000 Kč,
v) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na pořádání Turnaje neregistrovaných ve výši 1.500 Kč,
w) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na pořádání Turnaje rodin ve výši 1.000 Kč,
4. z titulu PROGRAM S IV - podpora provozování sportovních zařízení:
a) Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Chropyně, pobočný spolek, se sídlem Haltýře 876
Chropyně, IČ: 47934557, ve výši 6.000 Kč,
b) Modelářský klub LMK RACEK Chropyně, p. s., se sídlem Drahy 764 Chropyně, IČ: 18188630, ve výši 13.000
Kč,
c) Sportovní klub mládeže JUNIOR Chropyně, z. s., se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 05890357, ve výši
2.000 Kč,
d) Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Chropyně, se sídlem Chropyně, IČ: 00547981, ve výši 1.500
Kč,
e) KČT, odbor Chropyně, se sídlem Nádražní 722 Chropyně, IČ: 72071761, ve výši 1.600 Kč.

19. Poskytnutí finančního daru SDH Plešovec
USNESENÍ ČÍSLO 0151/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
poskytnutí mimořádného peněžitého daru spolku Sboru dobrovolných hasičů Plešovec, se sídlem Plešovec 1 Chropyně, IČ: 63414597, ve výši 7.500 Kč.

20. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0152/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
1.342.000 Kč k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 číslo
D/0243/2019/SOC.
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21. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0153/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za rok
2018,
2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2018,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 229.807,36 Kč takto: 80 % tj. 183.845,88 Kč jako příděl do rezervního fondu organizace a 20 % tj. 45.961,48 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py n ě d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.,
za rok 2018 na vědomí.

22. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž,
p. o., za rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0154/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, za rok 2018,
2. Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2018,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 86.505,67 Kč takto: 60 % tj. 51.903,40 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 40 % tj. 34.602,27 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p.
o., za rok 2018 na vědomí.

23. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně,
okres Kroměříž, p. o., za rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0155/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2018,
2. Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2018,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 125.620,37 Kč takto: 70 % tj. 87.934,26 Kč jako příděl do rezervního
fondu organizace a 30 % tj. 37.686,11 Kč jako příděl do fondu odměn organizace.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres
Kroměříž, p. o., za rok 2018 na vědomí.
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24. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za
rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0156/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za rok 2018,
2. Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2018,
3. rozdělení hospodářského výsledku ve výši 147.576,98 Kč takto: 20 % tj. 24.576,98 Kč jako příděl do rezervního fondu organizace, 80 % tj. 123.000 Kč jako příděl do fondu odměn.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za rok 2018 na vědomí.

25. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
USNESENÍ ČÍSLO 0157/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. platový výměr ředitelky Správy majetku města Chropyně, p. o., Mgr. Jany Kuté, narozené
ností od 01.03.2019,

, s účin-

2. platový výměr ředitelky Zařízení školního stravování, okres Kroměříž, p. o., paní Ivety Mašíkové, narozené
, s účinností od 01.03.2019.

26. Dodatek č. 2 k pojištění majetku města Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0158/11RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 772106648 na pojištění majetku města Chropyně uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21 Praha 8, IČ: 47116617, kterým se cena pojištění zvyšuje o 2.218 Kč na částku 194.056 Kč za rok.

28. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0159/11RM/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 1374/2019, zapsané pod
čj. 1385/2019, o změně využití 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,
2. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1425/2019, zapsané pod čj. 1447/2019, s umístěním stavby "Základnová stanice mobilních telefonů Vodafone Czech Republic a. s. - 9574_KMCHO_Komín v areálu Fatra a. s., Komenského 75, Chropyně" na pozemku parcelní číslo
1106/176 v katastrálním území Chropyně, vydané Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem Náměstí Junkových
2 Praha,
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3. rozhodnutí Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/015982/2019, zapsané pod čj. MCH 1452/2019, o povolení k činnosti „ARSEZ Chropyňsko - realizace
průzkumných geologických prací v rámci analýzy rizik souvisejících se starou ekologickou zátěží v lokalitě
Chropyňsko“ na pozemcích parcelní číslo 1814/3, 1865/1, 1833/1, 1828/16 v katastrálním území Chropyně a
parcelní číslo 842/2 v katastrálním území Záříčí, vydané viz příloha
4. sdělení oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko-správních agend čj. MěUKM
017362/2019, zapsané pod čj. MCH 1480/2019, o seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu "REKONSTRUKCE
NÁMĚSTÍ SVOBODY V CHROPYNI" na pozemcích parcelní číslo 40/1, 40/2, 40/5, 42/1, 369, 372/1, 373/1, 373/2,
373/4, 374/10, 374/13, 375, 386/1 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha,
5. vyrozumění Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. 1456/2019, zapsané pod čj.
MCH 1481/2019, o pokračování v řízení ve věci stavby „Sklad zahradního nářadí“, na pozemku stavební parcela č. 193 v katastrálním území Plešovec, vydané paní
, bytem
,
6. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1455/2019, zapsané pod
čj. 1461/2019, o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Kompostárna pro město Chropyni", na pozemku parcelní číslo 295/2 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha,
7. první návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 27.03.2019.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 18.03.2019

