RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 14. jednání dne 10.04.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0181/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0053/04ZM/2019, 0095/07RM/2019, 0097/07RM/2019,
0136/11RM/2019, 0137/11RM/2019, 0138/11RM/2019, 0143/11RM/2019, 0148/11RM/2019,
0150/11RM/2019, 0151/11RM/2019, 0152/11RM/2019, 0153/11RM/2019, 0154/11RM/2019,
0156/11RM/2019, 0161/12RM/2019, 0162/12RM/2019, 0163/12RM/2019, 0164/12RM/2019,
0166/12RM/2019, 0167/12RM/2019, 0168/12RM/2019, 0169/12RM/2019, 0170/12RM/2019,
0173/12RM/2019, 0174/12RM/2019, 0175/12RM/2019, 0176/12RM/2019 a 0180/13RM/2019.

0111/08RM/2019,
0149/11RM/2019,
0155/11RM/2019,
0165/12RM/2019,
0171/12RM/2019,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo ZM 34/17/2017 na 11.09.2019.

2. Aktualizace cen za pronájem zahrádek
USNESENÍ ČÍSLO 0182/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
roční sazbu za pronájem pozemků využívaných jako zahrada ve výši 2 Kč/m2/rok, a to u nově uzavíraných smluv
ode dne schválení a u stávajících smluv od 01.01.2020.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru informovat stávající uživatele zahrádek o změně ceny pronájmu s účinností od
01.01.2020. V případě jejich zájmu o pokračování v pronájmu za nových cenových podmínek zveřejnit záměr pronájmu od 01.01.2020 konkrétnímu zájemci, v případě nezájmu zveřejnit po ukončení pěstební sezóny obecný záměr pronájmu od 01.01.2020.

3. Žádost o poskytnutí dotace - sociální oblast
USNESENÍ ČÍSLO 0183/14RM/2019:
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 Centrem
pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ: 26593823, se sídlem Gahurova 5265 Zlín, ve výši 5.000 Kč, na
částečnou úhradu nákladů služeb poskytovaných občanům města Chropyně v roce 2019.

4. Radio Kroměříž - Nabídka celoroční reklamní kampaně
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USNESENÍ ČÍSLO 0184/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Chropyně a Radiem Kroměříž, s. r. o., IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská
3881/84 Kroměříž, jejímž předmětem je zajištění vysílání reklamy či sponzorského vzkazu v rozsahu 60 x 20 vteřin
v roce 2019 v ceně 3.690 Kč bez DPH.

5. Žádost o vydání souhlasu se stavebním záměrem - těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman
USNESENÍ ČÍSLO 0185/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
žádost společnosti EKO Agrostav, a. s., IČ: 47672200, se sídlem Tovačovská 300 Přerov, o vydání souhlasu města
Chropyně s umístěním stavby dle záměru "Chropyně, těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman a její následná rekultivace" s tím, že případný souhlas města Chropyně bude udělen ke konkrétním podkladům, zejména k projektové
dokumentaci stavby pro příslušné správní řízení.

6. Informace nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti
USNESENÍ ČÍSLO 0186/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
informace Nejvyššího správního soudu se sídlem v Brně o podání kasační stížnosti žalobců
a
, oba bytem
, proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, se sídlem
Vršovická 1442/65 Praha 10, za účasti města Chropyně, se sídlem nám. Svobody 29 Chropyně, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 29.09.2016, čj. 72750/ENV/15,1657/570/15, ve znění opravného usnesení ze dne 11.10.2016,
č. j. 69231/ENV/16,1884/570/16, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
18.12.2018, čj. 29 A 205/2016 – 275.

7. Vyrozumění, výzva a poučení osoby, zúčastněné na řízení (žaloba proti rozhodnutí krajského úřadu)
USNESENÍ ČÍSLO 0187/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s tím, aby se město Chropyně připojilo k řízení o žalobě ze dne 26.11.2018 proti rozhodnutí žalovaného ze dne
05.10.2018, čj. KUZL 70311/2018, sp. zn. KUSP 63266/2018 ÚP-IS, v řízení o vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu "Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. " na
pozemcích stavební parcela 193 a parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec, a to jako osoba zúčastněná na
řízení.

8. Nová radnice Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0188/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření licenční smlouvy s Ing. arch. Radkem Štefkem, se sídlem Drozdovice 1058/50a Prostějov, IČ: 65771753,
na využití autorského díla - návrhu studie: „Nová radnice Chropyně“ - Výhradní licenci k autorskému dílu, za cenu
100.000 Kč.
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9. Hasičská zbrojnice Chropyně – přístavba
USNESENÍ ČÍSLO 0189/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
návrh Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení na
akci "Hasičská zbrojnice Chropyně – přístavba“, kterou vypracuje společnost ARWORX, s. r. o., IČ: 29380987, se
sídlem tř. 17. listopadu 1126/43 Olomouc, kterou zastupuje jednatel Ing. arch. Vladimír Paloušek, za cenu 72.900
Kč + DPH. Cena včetně DPH je 88.210 Kč.

10. Přírodní park Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0190/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. zadávací dokumentaci svazek 1 – kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce "Přírodní park Chropyně“, zadávané užším řízením podle § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: podlimitní veřejná zakázka na dodávky, služby a související stavební práce,
2. zadávací dokumentaci svazek 2 – podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, zpracované ve smyslu § 28
odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů pro zakázku "Přírodní park Chropyně“, zadávané užším řízením podle § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: podlimitní veřejná zakázka na dodávky, služby a související
stavební práce,
3. zadávací dokumentaci – obchodní podmínky pro veřejnou zakázku "Přírodní park Chropyně“, zadávanou užším řízením podle § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: podlimitní veřejná zakázka na dodávky, služby a související stavební práce.
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.

11. Souhlas se stavebním záměrem - novostavba rodinného domu USNESENÍ ČÍSLO 0191/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
jako vlastník pozemku parcelní číslo 175/15 v katastrálním území Chropyně, jako vlastník účelové komunikace na
uvedeném pozemku a jako vlastník dotčené splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, STL plynovodu a vodovodního řadu s projektovou dokumentací novostavby rodinného domu, navrženého na pozemku parcelní číslo 180/9
v katastrálním území Chropyně, zpracovanou
v čase 01/2019 pro investora
a
, oba bytem
. Výslovně se souhlasí s připojením novostavby na přilehlou pozemní komunikaci na pozemku parcelní číslo 175/15 sjezdem a s připojením novostavby na technickou infrastrukturu přípojkami vody, plynu, dešťové a splaškové kanalizace.

12. Návrh na obsazení nájemního bytu č. 070 v domě čp. 220 v ulici Drahy
USNESENÍ ČÍSLO 0192/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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přidělení bytu č. 070 v domě čp. 220 v ulici Drahy, Chropyně, o velikosti 1 + kk
, a to od 01.04.2019.

, bytem

13. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0193/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
"Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018" příspěvkové organizace Správa majetku
města Chropyně.

14. Vnitřní směrnice Správy majetku města Chropyně, p. o. - Ceníky prací a služeb Správy majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0195/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s navrženými ceníky ve vnitřní směrnici Správy majetku města Chropyně, p. o. - Ceníky prací a služeb Správy majetku města Chropyně, p. o.

15. Vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání veřejného prostranství
USNESENÍ ČÍSLO 0196/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
s vyhrazením parkovacího místa pro pana
, bytem
, a to na parkovišti u
čp. 714 v ulici Moravská v Chropyni. Vyhrazení parkovacího místa bude zpoplatněno dle vyhlášky o místním poplatku.

16. Zveřejnění záměru pronájmu bytu
USNESENÍ ČÍSLO 0197/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
zveřejnit záměr pronájmu bytu o velikosti 88 m2, který se nachází v domě čp. 258, na pozemku parcelní číslo 390,
v katastálním území Chropyně, za měsíční cenu 50 Kč/m2, na dobu určitou do 31.05.2019 předem určenému zájemci
(současný uživatel bytu).
Součástí smlouvy o nájmu bytu a zveřejnění pronájmu bytu bude doložka v tomto znění: "Vzhledem ke skutečnosti, že předmět nájmu byl nájemcem užíván i před uzavřením smlouvy, a to v období od 27.03.2019 (vklad práva
do katastru) do dne uzavření smlouvy, zavazuje se nájemce zaplatit bezdůvodné obohacení, které mu tímto užíváním vzniklo, a to částku odpovídající nájemnému v daném místě a čase za celé období tohoto užívání. Tato
částka k 01.05.2019 činí celkově 5.135,00 Kč a bude nájemcem zaplacena, bez ohledu na splatnost nájemného a
jiných plateb dle smlouvy, pronajímateli do 5 dnů od podpisu smlouvy."

17. Převod budovy tělocvičny na Hanáckém náměstí do majetku města
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USNESENÍ ČÍSLO 0198/14RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
starostce města předložit na valné hromadě TJ Chropyně, z. s., dne 24.04.2019 informaci o záměru zpracování
projektu rekonstrukce tělocvičny.

18. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0199/14RM/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 2002/2019, zapsané pod
čj. 2097/2019, o povolení kácení 1 ks břízy bělokoré, nacházející se na pozemku parcelní číslo 1085/16 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, náměstí Svobody 29 Chropyně,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1948/2019, zapsané pod
čj. 2098/2019, o povolení kácení 1 ks břízy bělokoré, nacházející se na pozemku parcelní číslo 1893 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, náměstí Svobody 29 Chropyně,
3. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2158/2019, zapsané pod
čj. 2175/2019, o o povolení změny stavby "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,
4. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2122/2019, zapsané pod čj. 2135/2019, se stavebním záměrem "Stavební úpravy rodinného domu Chropyně, ul.
č. p.
" na pozemku parcelní číslo 189 a 190 v katastrálním území Chropyně, vydané paní
, bytem
,
5. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2151/2019, zapsané pod čj. 2159/2019, s umístěním stavby "Oplocení pozemku parcelní číslo 198/1 v k. ú. Chropyně" na pozemku parcelní číslo 198/1 v katastrálním území Chropyně, vydané manželům
a
, oba bytem
,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2106/2019, zapsané pod
čj. 2171/2019, o umístění stavby "Sklad zahradního nářadí" na pozemku stavební parcela 193 v katastrálním
území Plešovec, vydané
, bytem
,
7. zahájení řízení oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 19918/2019, zapsané pod čj. 2129/2019, k udělení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněného druhu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a kuňka ohnivá (Bombina bombina) za účelem provádění výzkumu "Hybridizace kuněk rodu Bombina", vydané Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Katedře biologie, se sídlem Poříčí 7 Brno,
8. informace o problematických vztazích mezi jednotlivými složkami SDH Chropyně, zvláště mezi zásahovou jednotkou JPO a sborem.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
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Datum vyhotovení výpisu: 30.04.2019

