RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 12. jednání dne 20.03.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0160/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo
0024/02ZM/2018, 0025/02ZM/2018, 0026/02ZM/2018, 0085/05RM/2018,
0092/07RM/2019, 0097/07RM/2019, 0121/10RM/2019, 0124/10RM/2019, 0134/11RM/2019, 0135/11RM/2019,
0137/11RM/2019, 0138/11RM/2019, 0139/11RM/2019, 0141/11RM/2019, 0142/11RM/2019, 0145/11RM/2019,
0146/11RM/2019, 0157/11RM/2019 a 0158/11RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0151/11RM/2019 na 10.04.2019.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330047919/002
USNESENÍ ČÍSLO 0161/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330047919/002 mezi městem Chropyně a firmou E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, IČ: 28054400, ve věci stavby s názvem
"Chropyně, vodojem, VaK, kabel NN" za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku parcelní číslo 1261/1 a parcelní číslo 1597 v katastrálním území Chropyně za úplatu 9.019 Kč.

3. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330051065/001
USNESENÍ ČÍSLO 0162/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330051065/001 mezi městem Chropyně a firmou E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, IČ: 28054400, ve věci stavby s názvem
"Chropyně, Hrad, garáže u ČOV, obnova NN" za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN, skříň
SS300 na pozemku parcelní číslo 1376/2 a parcelní číslo 1376/5 v katastrálním území Chropyně za úplatu 3.650
Kč.

4. Smlouva o nájmu pozemku, parc. č. 1003/3 a parc. č. 1003/5 v lokalitě ulice Palackého
USNESENÍ ČÍSLO 0163/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chropyně a
, bytem
, na parcelní číslo 1003/3 o výměře 22 m2 v lokalitě ulice Palackého za cenu 12 Kč/m2/rok, a
, bytem
, na parcelní číslo 1003/5 o výměře 25 m2 v lokalitě ulice Pa2
lackého za cenu 12 Kč/m /rok.

5. Smlouva o pachtu - část parc. č. 99/3 v lokalitě Mlýn
USNESENÍ ČÍSLO 0164/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
parcelního čísla 99/3 o výměře 240 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 1 Kč/m2/rok.

, na část

6. Uzavření Smlouvy příkazní s Fatrou Napajedla, a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0165/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy příkazní mezi městem Chropyně a firmou Fatra, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541 Napajedla, IČ: 27465021, jejímž předmětem je zajištění pravidelného zveřejňování loga ve Zpravodaji města Chropyně, umístění 1 ks reklamního panelu s logem v objektu Městského koupaliště Chropyně, umístění 1 ks reklamního panelu s logem v objektu sportovního areálu v Chropyni, prezentace loga společnosti Fatra na webových
stránkách města Chropyně, partnerství a propagace firmy v rámci Hanáckých slavností 2019. Odměna se sjednává ve výši 350.000 Kč a je platná a účinná pro kalendářní rok 2019.

7. Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
USNESENÍ ČÍSLO 0166/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně z ru šuj e
usnesení číslo 0148/11RM/2019 ze dne 06.03.2019 ve výroku neschvaluje a
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v roce 2019 mezi městem Chropyně a těmito
příjemci:
1. Charita Kroměříž - Charitní dům pokojného stáří Cetechovice, IČ: 18189750, se sídlem Cetechovice 78 Zdounky, ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu nákladů služeb poskytovaných občanům města Chropyně,
2. Astras, o. p. s., IČ: 29267609, se sídlem Purkyňova 702/3 Kroměříž, ve výši 11.000 Kč na částečnou úhradu
nákladů služeb poskytovaných v azylovém domě občanům města Chropyně.

8. Rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni, levá část - I. etapa - Příkazní
smlouva na TDI
USNESENÍ ČÍSLO 0167/12RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora s Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem
Třasoňova 3977 Kroměříž, IČ: 46292365, pro akci "Rekonstrukce chodníku na náměstí Svobody v Chropyni, levá
část - I. etapa". Cena za provedené práce je 29.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.

9. XIII. etapa regenerace panelového sídliště - příprava žádosti pro 2. výzvu SFRB
USNESENÍ ČÍSLO 0168/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit aktualizaci projektu "Regenerace panelového sídliště v Chropyni" z
04/2017, jejímž předmětem je realizace XIII. etapy regenerace panelového sídliště v Chropyni.

10. Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II. etapa
USNESENÍ ČÍSLO 0169/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru nejvhodnější nabídky, a to od firmy Pozemní stavitelství Zlín, a. s., Kúty 3967 Zlín, IČ: 46900918. Cena
prací dle nabídky činí 1.009.214 Kč bez DPH, tj. 1.221.149 Kč s DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude
starostkou města podepsána smlouva o dílo, která byla schválena radou města usnesením č. 0112/08RM/2019
ze dne 06.02.2019, jako příloha zadávací dokumentace.

11. Oprava dvora DPS - technický dozor investora
USNESENÍ ČÍSLO 0170/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy č. OB/TDI/11/03/2019 mezi městem Chropyně a společností OB RUBICONE s. r. o., se
sídlem Ztracená 2647 Kroměříž, IČ: 28305400, DIČ: CZ28305400, zastoupenou Mgr. Evou Berkovou, jejímž
předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora stavby "Oprava dvora DPS" za cenu 33.000 Kč bez
DPH, 39.930 Kč s DPH.

12. Vyhrazení parkovacího místa USNESENÍ ČÍSLO 0171/12RM/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
, bytem
, s platností do 03.11.2025. Parkovací místo bude vyhrazeno na
parkovišti na Hanáckém náměstí dle předloženého situačního nákresu.

13. Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy bydlení,
USNESENÍ ČÍSLO 0172/12RM/2019:

)
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Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí předložit na červnovném zasedání Zastupitelstva města Chropyně návrh
, bytem
, na změnu Územního plánu Chropyně spočívající v
převedení pozemků parcelní číslo 1486/17 a parcelní číslo 1486/18 v katastrálním území Chropyně z ploch zemědělských do ploch pro bydlení.

14. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 071 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0173/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
přidělení bytu č. 071 v domě čp. 220 v ulici Drahy o velikosti 1+kk
, a to od 01.04.2019.

, bytem

15. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 27.03.2019
USNESENÍ ČÍSLO 0174/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne
27.03.2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 27.03.2019 člena rady města Ing. Radovana Macháčka.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města svolat zasedání Zastupitelstva města Chropyně na 27.03.2019 od 17:00 v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska Chropyně.

16. Delegace místostarosty na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a. s.
USNESENÍ ČÍSLO 0175/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně delegovat místostarostu města Mgr. Stanislava Kalince na Valnou hromadu společnosti VaK Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/65 Kroměříž, IČ: 49451871, konanou dne 11.06.2019.

17. Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0176/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně vzít Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Chropyně v roce
2018 na vědomí.
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18. Informace o činnosti pracovní skupiny pro optimalizaci příspěvkových organizací města
Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0177/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru a pracovní skupině pro optimalizaci příspěvkových organizací města Chropyně zpracovat v termínu do 24.04.2019 analýzu přínosů a dopadů převodu Pečovatelské služby města Chropyně do samostatné příspěvkové organizace nebo do struktury Správy majetku města Chropyně, p. o.

19. Záměr vybudování sportovní haly a zázemí pro národní házenou
USNESENÍ ČÍSLO 0178/12RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí provést v termínu do 09.05.2019 aktualizaci záměru vybudování zázemí pro národní házenou o přetlakovou nafukovací halu s možným vytápěním kotlem na dřevoštěpku.

20. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0179/12RM/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 1484/2019, zapsané
pod čj. 1713/2019, o schválení stavebního záměru "Posklizňová linka HS Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1240/1, 1242, 1245, 1246, 1248/2 a 1248/14 v katastrálním území Chropyně, vydané Arcibiskupství olomouckému, se sídlem Wurmova 562 Olomouc,
2. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1744/2019, zapsané
pod čj. 1754/2019, o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Víceúčelová hala HS Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1242, 1245, 1246, 1248/2 a 1248/14 v katastrálním území Chropyně, vydané Arcibiskupství olomouckému, se sídlem Wurmova 562 Olomouc,
3. veřejnou vyhlášku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR čj. SR/0150/US/2018-2, zapsané pod čj. MCH
1893/2019, o vydání opatření obecné povahy č. 2, jímž se povoluje v zájmu ochrany přírody u všech zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, výjimka I. A., výjimka I. B., výjimka I. C., vydané viz příloha,
4. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/020154/2019, zapsané pod čj. MCH 1724/2019, o zahájení řízení "Vrtaná studna a vodovod" na pozemku parc. č. 180/61 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha,
5. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1986/2019, zapsané pod čj. 1988/2019, s umístěním stavby "Vodovodní přípojka k objektu č. p. 347 - hasičská zbrojnice v
Chropyni" na pozemku parcelní číslo 893/1 a 931/1 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha,
6. informace místostarosty města o činnosti pracovní skupiny pro přípravu strategie odpadového hospodářství
ve městě Chropyně.

Ing. Věra Sigmundová
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starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 27.03.2019

