RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 17. jednání dne 09.05.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0216/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0198/14RM/2019, 0201/15RM/2019, 0202/15RM/2019, 0204/15RM/2019,
0206/15RM/2019, 0208/15RM/2019, 0209/15RM/2019, 0210/15RM/2019, 0212/15RM/2019, 0215/16RM/2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0178/12RM/2019 na 22.05.2019 a 0213/19RM/2019 na 22.05.2019.

2. Informace o nedodržení podmínek Článku 5 Kupní smlouvy (prodej pozemků v lokalitě
Podlesí)
USNESENÍ ČÍSLO 0217/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
zaslání platebního výměru nabyvateli pozemku v lokalitě Podlesí panu
, dle Článku 5 odst. 1 příslušné Kupní smlouvy.

, bytem

Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
1. Zastupitelstvu města Chropyně schválit prominutí smluvní pokuty dle Článku 5 odst. 1 Kupní smlouvy manželům
a
, bytem
,
2. Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodloužení lhůty pro předložení dokladů potřebných pro zahájení
stavby rodinného domu panu
, bytem
, do 31.07.2019.

3. Odkoupení pozemků účelové komunikace pod Pazdernou - vyjádření vlastníků k nabídce
USNESENÍ ČÍSLO 0218/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení:
1. pozemku parcelní číslo 500/9 ostatní plocha o výměře 85 m2 v katastrálním území Chropyně od pana
, nar.
, bytem
, za cenu 180 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona,
2. pozemku parcelní číslo 500/7 ostatní plocha o výměře 242 m2 v katastrálním území Chropyně od paní
, nar.
, bytem
, za cenu 180 Kč/m2. Veškeré náklady spojené
s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona,
3. pozemku parcelní číslo 500/10 ostatní plocha o výměře 128 m2 v katastrálním území Chropyně od paní
, nar.
, bytem
, za cenu 180 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
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4. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2018
USNESENÍ ČÍSLO 0219/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Účetní závěrku města Chropyně za rok 2018.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Účetní závěrku města Chropyně za rok 2018.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru v termínu do 05.06.2019 zajistit a předložit nabídky externích auditorů na provedení
přezkumu hospodaření města Chropyně za rok 2019.

5. Smlouva o pachtu - část parcelního čísla 99/1 v lokalitě Mlýn
USNESENÍ ČÍSLO 0220/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a
, bytem
část parcelního čísla 99/1 o výměře 160 m2 v lokalitě Mlýn, za cenu 2 Kč/m2/rok.

, na

6. Předcházení vzniku BRKO v Chropyni
USNESENÍ ČÍSLO 0221/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. Zadávací dokumentaci dle § 28 odst.1 písm. a) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů, pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., s názvem: "Předcházení vzniku BRKO v Chropyni",
2. Technickou specifikaci k zakázce "Předcházení vzniku BRKO v Chropyni", pro zjednodušené podlimitní řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
3. návrh Kupní smlouvy na dodávku kompostérů na základě provedeného výběrového řízení.
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.

7. Oprava chodníku od náměstí Svobody po ulici Hrázky - Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0222/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
stavební akci "Oprava chodníku od náměstí Svobody po ulici Hrázky - Chropyně", kterou bude realizovat Robert
Lučan, IČ: 60382139, se sídlem Hrad 408 Chropyně, za cenu 493.396 Kč včetně DPH.
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8. "Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II. etapa" - Příkazní smlouva
TDI
USNESENÍ ČÍSLO 0223/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru investora na akci "Zateplení spojovací chodby v
ZŠ Komenského v Chropyni - II.etapa“ mezi městem Chropyně a PIKAZ Kroměříž spol. s r. o., IČ: 60704926, se sídlem Oskol 3183 Kroměříž. Cena za provedené práce je 14.000 Kč bez DPH, tj. 16.940 Kč včetně DPH.

9. Informace o uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době letních
prázdnin
USNESENÍ ČÍSLO 0224/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
uzavření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., v době od 15.07.2019 do 11.08.2019.

10. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0225/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2019.

11. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. čtvrtletí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0226/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za 1. čtvrtletí
2019.

12. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1.
čtvrtletí 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0227/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, za 1. čtvrtletí 2019.

13. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
USNESENÍ ČÍSLO 0228/17RM/2019:
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Rad a mě s ta Chr o py ně n es c hv al uj e
prodloužení Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Chropyně a
a to do 30.06.2019.

, bytem

,

14. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0229/17RM/2019:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. výzvu Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2889/2019, zapsanou pod čj.
MCH 2911/2019, k vyjádření k podanému odvolání proti územnímu rozhodnutí čj. MCH 2106/2019 "Sklad zahradního nářadí" Chropyně , Plešovec čp. 16,
2. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2937/2019, zapsané pod čj.
MCH 2939/2019, o záměru dělení pozemku parcelní číslo 610/1 v katastrálním území Chropyně z důvodu prodeje nově vzniklých parcelních čísel 610/46 a 610/47 v katastrálním území Chropyně,
3. oznámení Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, z. s., ze dne 17.04.2019, zapsané pod čj. MCH
3085/2019, o pořádání výstav v roce 2019 ve dnech 11.05.2019 a 12.05.2019 v areálu Kynologického klubu
Chropyně,
4. informativní sdělení společnosti GLADYS AUCTION, a. s., ze dne 29.04.2019, zapsané pod čj. MCH 3042/2019,
o "Výběrovém řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s.", a to Objekt OV Chropyně,
náměstí Svobody 50, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 1608, vše v katastrálním území Chropyně, obec
Chropyně,
5. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 3154/2019, zapsané pod čj. 3172/2019, se stavebním záměrem "Stavební úpravy vyvolané rozdělením stavebního pozemku
parc. č. st. 318" Chropyně, Plešovec čp. 52, na pozemku stavební parcela 318 a parcelní číslo 51/2 v katastrálním území Plešovec.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc.
Datum vyhotovení výpisu: 16.05.2019

