RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 23. jednání dne 07.08.2019
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 0309/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0280/22RM/2019, 0281/22RM/2019, 0282/22RM/2019, 0283/22RM/2019,
0284/22RM/2019, 0286/22RM/2019, 0287/22RM/2019, 0289/22RM/2019, 0290/22RM/2019, 0291/22RM/2019,
0292/22RM/2019, 0293/22RM/2019, 0294/22RM/2019, 0295/22RM/2019, 0296/22RM/2019, 0297/22RM/2019,
0300/22RM/2019, 0303/22RM/2019 a 0307/22RM/2019.
Rad a m ě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 0177/12RM/2019 na 28.08.2019.

2. Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 0310/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 7 o předání majetku mezi městem Chropyně
a Správou majetku města Chropyně, p. o., IČ: 47933763, se sídlem Komenského 348 Chropyně, v celkové hodnotě
8.091.327,02 Kč.

3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parcela číslo 1059, 1060/2 a 1061 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0311/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej části pozemků parcela číslo 1059, 1060/2, 1061 o výměře cca 35
m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 550 Kč/m2 Společenství vlastníků pro dům Tyršova 654 v Chropyni, IČ:
28356314, se sídlem Tyršova 654 Chropyně. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena podle zákona.

4. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0312/23RM/2019:
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Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2019.

5. Úprava cen poskytovaných služeb a dodání zboží v souvislosti s registrací města Chropyně k dani z přidané hodnoty
USNESENÍ ČÍSLO 0313/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
skutečnost, že se město Chropyně od 01.06.2019 stalo plátcem daně z přidané hodnoty.
Rad a m ě s ta Chr o py ně s ta no v í
u ekonomických činností vykonávaných městem Chropyně jako základ daně z přidané hodnoty schválenou cenu,
k níž bude sazba daně z přidané hodnoty připočtena v platné výši.

6. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0314/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s chv al uj e
převod prostředků v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy.

7. Pověření k vydávání doporučení obce dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
USNESENÍ ČÍSLO 0315/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně p o v ěř uj e
místostarostu města Chropyně pana Mgr. Stanislava Kalince k vydávání doporučení obce dle § 33 odst. 6 zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro kontaktní pracoviště Úřadu práce
České republiky.

8. Vyjádření města Chropyně ke stavebním záměrům
Podbod č. 1:

Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parcelní číslo 191/1,
192/19 a 192/22 v katastrálním území Chropyně

USNESENÍ ČÍSLO 0316/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
se stavbou "Rodinný dům" na pozemku parcelní číslo 191/1, 192/22 a 192/19 v katastrálním území Chropyně,
jehož investorem je
, bytem
, avšak po odstranění rozporu záměru s regulačními zásadami.
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Podbod č. 2:

Žádost o souhlas s umístěním zařízení

USNESENÍ ČÍSLO 0317/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně s o uhl a sí
s umístěním zařízení pro příjem internetu na budovu čp. 26 na nám. Svobody, s tím, že investor záměru cyrilek.net, z. s., IČ: 26671875, se sídlem Spáčilova 3194 Kroměříž, uzavře před realizací smlouvu s městem Chropyně jako vlastníkem objektu.

9. Podnět k prošetření nepovoleného zásahu do vodního režimu v krajině
USNESENÍ ČÍSLO 0318/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
podnět
, bytem
, týkající se zásahu do vodního režimu v krajině, a to v
prostoru luk Hejtman, kde došlo vlivem manipulace na stavidle k odklonění vody mimo louky.

10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě "Modernizace
trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov"
USNESENÍ ČÍSLO 0319/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně n eso uh la sí
s projektovou dokumentací stavby "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" pro územní řízení vzhledem k tomu, že navržené řešení je v rozporu s Územním plánem Chropyně (řešení podjezdu v ulici Tovačovská), v rozporu se závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaným
dne 20.12.2017 pod čj. MZP/2017/570/1168 (protihluková ochrana města Chropyně), v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy (zákon o ochraně veřejného zdraví - ochrana proti hluku) a v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu ( stékání dešťových vod z místních komunikací na silnici).

11. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku
2019
USNESENÍ ČÍSLO 0320/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b er e n a v ěd o m í
Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za 1.
pololetí roku 2019.

12. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0321/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
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Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za 1. pololetí
roku 2019.

13. Návrh na odpis pohledávek
USNESENÍ ČÍSLO 0322/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
1. Zastupitelstvu města Chropyně schválit odpis pohledávky vůči Zháněl Group, s. r. o., IČ: 27727360, v celkové
výši 65.558 Kč, z důvodu ukončeného exekučního řízení a pro výmaz společnosti z Obchodního rejstříku,
2. Zastupitelstvu města Chropyně schválit odpis pohledávky
, narozené
, v celkové výši 29.185 Kč, z důvodu ukončeného insolvenčního řízení.

, bytem

15. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 0323/23RM/2019:
Rad a m ě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4575/2019, zapsané
pod čj. 4582/2019, o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení čj. MCH 4755/2017 na stavbu "Objekt sociálního bydlení" na pozemku stavební parcela 1238/2, parcelní číslo 41/40, 1239/1, 1239/3 v
katastrálním území Chropyně,
2. rozhodnutí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 29633/2019, zapsané pod čj. MCH 4588/2019, o povolení výjimky z ochranných
podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů, a to konkrétně ze zákazu sběru kadáverů, jejich dopravy, manipulace s nimi a jejich preparace a odběr, držení a převoz vzorků z uhynulých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů za účelem zapojení Muzea regionu Valašsko, p. o., do výzkumného projektu Národní
genetická banka živočichů včetně založení partnerské genetické banky a osvětové činnosti,
3. oznámení oddělení hodnocení ekologických rizik Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Zlínského kraje čj. KUZL 46961/2019, zapsané pod čj. MCH 4562/2019, o pokračování přezkumného řízení o
stanovisku čj. KUZL 52690/2016, kterým byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru "CHROPYNĚ, těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman" na životní prostředí,
4. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4591/2019, zapsané
pod čj. 4607/2019, o zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu "Objekt sociálního bydlení",
stavební parcela 1238/2, parcelní číslo 41/40, 1239/1, 1239/3 v katastrálním území Chropyně,
5. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4624/2019, zapsané
pod čj. 4630/2019, o zahájení řízení k povolení odstranění stavby "Sklad" na pozemku parcelní číslo 706/1 v
katastrálním území Chropyně,
6. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4558/2019, zapsané
pod čj. 4676/2019, o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6
stavebního zákona pro umístění stavby "Rodinný dvojdům, garáž o třech stáních" na pozemku parcelní číslo
605/3, 636/2, 704/1, 706/2, 706/3 a 707 v katastrálním území Chropyně,
7. sdělení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4788/2019, zapsané pod
čj. 4789/2019, o seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu "Rodinný dvojdům, garáž o třech stáních" na
pozemku parcelní číslo 605/3, 636/2, 704/1, 706/2, 706/3 a 707 v katastrálním území Chropyně,
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8. územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4797/2019, zapsaný pod čj. 4799/2019, s umístěním stavby "Přípojka plynu k novostavbě rodinného domu" na pozemku
parcelní číslo 175/15 a 175/27 v katastrálním území Chropyně,
9. vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4784/2019, zapsané pod
čj. 4843/2019, ke stavbě "Lávka pro pěší přes Malou Bečvu - Josefínka, p. č. 1802 v katastrálním území Chropyně" na pozemku parcelní číslo 1802 v katastrálním území Chropyně, jejímž vlastníkem je spolek Lužňáci, z.
s., IČ: 04103688, se sídlem Nádražní 645 Chropyně, na pozemku parcelní číslo 1802 v katastrálním území
Chropyně,
10. společný souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4835/2019,
zapsaný pod čj. 4861/2019, se stavebním záměrem "Rodinný dům", na pozemku parcelní číslo 175/15 a
192/3 v katastrálním území Chropyně,
11. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4886/2019, zapsané
pod čj. 4892/2019, o zahájení společného řízení na stavbu "Příjem a sklad sirupů" na pozemku parcelní číslo
1106/198, 1106/216 a 2245 v katastrálním území Chropyně,
12. oznámení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4836/2019, zapsané
pod čj. 4897/2019, o zahájení řízení o odstranění stavby "Rekonstrukce obytné části rodinného domu č. p. 16
- změna stavby před dokončením", Chropyně, Plešovec čp. 16, na pozemku stavební parcela 193, parcelní
číslo 245 v katastrálním území Plešovec,
13. usnesení Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4884/2019, zapsané pod
čj. 4912/2019, o přerušení řízení o odstranění stavby "Rekonstrukce obytné části rodinného domu č. p. 16 změna stavby před dokončením", Chropyně, Plešovec čp. 16, na pozemku stavební parcela 193, parcelní číslo
245 v katastrálním území Plešovec,
14. informace pro obce odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky čj. MV83313-6/ODK-2019, zapsané pod čj. MCH 4850/2019, k uzavírání smluv s využitím telekomunikačních prostředků,
15. kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4939/2019,
zapsaný pod čj. 4972/2019, s užíváním stavby "Kompostárna pro město Chropyně, část sanitární buňka
včetně přípojek" na pozemku parcelní číslo 295/2, 295/3 a 296/2 v v katastrálním území Chropyně,
16. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4967/2019, zapsané
pod čj. 4990/2019, o změně stavby před dokončením "Objekt sociálního bydlení" na pozemku stavební parcela číslo 1238/2, parcelní číslo 41/40, 1239/1 a 1239/3 v katastrálním území Chropyně.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Jedličková Dana Ing.
Datum vyhotovení výpisu: 20.08.2019

