RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 15. jednání dne 24.04.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0200/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0047/04ZM/2019, 0049/04ZM/2019, 0050/04ZM/2019, 0051/04ZM/2019,
0054/04ZM/2019, 0124/10RM/2019, 0183/14RM/2019, 0184/14RM/2019, 0185/14RM/2019, 0187/14RM/2019,
0188/14RM/2019, 0189/14RM/2019, 0190/14RM/2019, 0191/14RM/2019, 0192/14RM/2019, 0196/14RM/2019,
0197/14RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0177/12RM/2019 na 05.06.2019 a usnesení číslo 0178/12RM/2019 na
09.05.2019.

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0201/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 v rámci schválených ukazatelů 3314 Činnosti knihovnické, 3319
Ostatní záležitosti kultury a 6117 Volby do Evropského parlamentu.

3. Darovací smlouva - trezor od České spořitelny
USNESENÍ ČÍSLO 0202/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Chropyně a Českou spořitelnou, a. s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha-Krč, jejímž předmětem je darování trezoru od České spořitelny v hodnotě 5.000 Kč.

4. Vyřazený majetek k likvidaci
USNESENÍ ČÍSLO 0203/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
vyřazení majetku města dle předložených protokolů.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
1. ředitelce Správy majetku města Chropyně, p. o., zajistit v termínu do 22.05.2019 fyzickou likvidaci majetku
města dle protokolů a
2. vedoucí Finančního odboru zveřejnit v termínu do 22.05.2019 záměr prodeje určeného majetku dle protokolů.
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5. Smlouvy o nájmu pozemků (lokalita za restaurací U rybníka a lokalita restaurace Stará
orlovna)
USNESENÍ ČÍSLO 0204/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chropyně a paní Janou Hanákovou, IČ: 06941087, se sídlem
Moravská 616 Chropyně, na část parcelního čísla 325/1, o výměře 10 m2 v lokalitě za restaurací U rybníka, za
cenu 12 Kč/m2/rok,
2. uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chropyně a společností DG FOOD, s. r. o., IČ: 28344600, se
sídlem Hanácké náměstí 802 Chropyně, zastoupenou Mgr. Igorem Štěpánkem, na část parcelního čísla č.
1114/1 o výměře 50 m2 v lokalitě restaurace Stará orlovna, za cenu 50 Kč/m2/rok.

6. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0205/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. čtvrtletí roku 2019.

7. Návrh na obsazení bytů v Domě s pečovatelskou službou - byt č. 1 náměstí Svobody 27 a
byt č. 7 náměstí Svobody 26 Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0206/15RM/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. 1 v domě náměstí Svobody 27
, bytem
, a byt č. 7 v domě náměstí Svobody 26
, bytem
.

8. Smlouva o poskytnutí dotace na Hanácké slavnosti 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0207/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1229/2019/KUL mezi městem Chropyně a Zlínským krajem, IČ:
70891320, se sídlem tř. T. Bati 21 Zlín, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši
58.100 Kč současně však maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů na realizaci Hanáckých slavností 2019.

9. Žádost o dotaci - sociální oblast
USNESENÍ ČÍSLO 0208/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
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15. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0214/15RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/029222/2019, zapsané pod čj. MCH 2371/2019, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání "Revitalizace jezera Malý Pískáč" na pozemcích parcelní číslo 2044/1, 2049 a 2050/2 v katastrálním území Chropyně,
2. pozvánku Litovelské geodezie, s. r. o., zapsanou pod čj. MCH 2552/2019, na projednání vytyčené hranice parcel 1240/1, 1241/1, 1242, 1248/2, 1248/4, 1248/14, 1252/1, 1252/2, 1252/4, 1252/6, 1252/10 a 1254 v katastrálním území Chropyně, které se uskuteční 29. dubna 2019 v 13:00 na Statku Chropyně,
3. oznámení Oddělení ochrany vod a prostředí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj.
MeUKM/032092/2019, zapsané pod čj. MCH 2558/2019, o provedení krátkodobé srážky vodní hladiny v nadjezí
jezu Haltýře v Chropyni dne 13.04.2019 v době od 9:00 do 14:00 na základě schváleného manipulačního řádu
MVE Chropyně,
4. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 18966/2019, zapsané pod čj. MCH 2691/2019, o udělení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněného druhu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) za účelem provádění výzkumu "Hybridizace
kuněk rodu Bombina",
5. požadavek Policejního orgánu obvodního oddělení Policie České republiky v Hulíně čj. KRPZ-47796-1/ČJ2019-150812-JBR, zapsaný pod čj. MCH 2680/2019, na rozšíření současného kamerového systému města
Chropyně v těchto lokalitách: křižovatka ulic Moravská a J. Fučíka, dětské hřiště "Elá hop", křižovatka ulic
Komenského, Drahy a směr ulice Hrad, ulice Nádražní ve směru k ulici Tyršova,
6. čtvrtletní hlášení úrazů Základní školy Chropyně, p. o., zapsané pod čj. 2709/2019, za měsíce leden až březen
2019,
7. Zprávu o JSDHO Chropyně ke dni 16.04.2019, zapsanou pod čj. MCH 2748/2019,
8. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2712/2019, zapsaný pod čj. MCH 2756/2019, se stavebním záměrem "Novostavba rodinného domu" na pozemku parcelní
číslo 180/7 a 175/15 v katastrálním území Chropyně, vydaný
a
,
oba bytem
.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 03.05.2019

