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Usnesení 
RM 1/36/07  

Rada města Chropyně 

v y j a d ř u j e  s o u h l a s  

se zpracováním studií a posudků nutných pro povolení těžby štěrkopísku na výhradním ložisku B 3 008 600 
Plešovec v rámci navrženého záměru těžby firmou Štěrkovny Olomouc, a.s., se sídlem Javoříčská 682/12 
Olomouc-město, IČ: 258 83 534, za předpokladu, že 

a) veškerá činnost bude prováděna pouze na základě platných rozhodnutí a povolení vyžadovaných platnou 
legislativou; 

b) těžba a doprovodné investice budou umístěny v prostorách vyznačených v dokumentaci; 

c) expedice hotových výrobků bude prováděna tak, aby nedošlo k průjezdům naložených automobilů obcemi 
Skaštice a Plešovec; 

d) veškerá navazující a další projektová dokumentace bude předkládána k projednání a odsouhlasení 
odborným útvarům města; 

e) těžební organizace je povinna plnit veškeré oprávněné požadavky a podmínky, vznesené oprávněnými 
účastníky řízení v průběhu přípravy, těžební činnosti a její likvidace; 

f) těžební organizace odpovídá za všechny škody způsobené v průběhu nebo v souvislosti s těžebními 
pracemi po celou dobu činnosti štěrkopískovny.   

 
Usnesení 
RM 2/36/07  

Rada města Chropyně 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit  

1. zřízení věcného břemene přístupu pro Město Chropyně na pozemku parcelní číslo 175/33 (číslo 15) o 
výměře 111 m2; 

2. prodej pozemků v lokalitě Podlesí: 

a) č. 7 – pozemek parcelní č. 185/6 o výměře 776 m2 (dříve p.č. 185/4) za cenu 500,- Kč/m2;  

b) č. 8 – pozemek parcelní č. 185/5 o výměře 657 m2 (dříve p.č. 185/3) za cenu 510,- Kč/m2; 

c) č. 9 – pozemek parcelní č. 177/8 o výměře 575 m2 (dříve p.č. 177/4) za cenu 482,- Kč/m2; 

d) č. 10 – pozemek parcelní č. 177/7 o výměře 535 m2 (dříve p.č. 177/3) za cenu 460,- Kč/m2; 

e) č. 11 – pozemek parcelní č. 175/35 o výměře 529 m2 (dříve p.č. 175/25) za cenu 470,- Kč/m2; 

f) č. 12 – pozemek parcelní č. 175/1 o výměře 618 m2 (dříve p.č. 175/1) za cenu 570,- Kč/m2; 

g) č. 13 – pozemek parcelní č. 175/31 o výměře 751 m2 (dříve p.č. 175/22) za cenu 500,- Kč/m2; 

h) č. 14 – pozemek parcelní č. 175/14 o výměře 809 m2 (dříve p.č. 175/14) za cenu 532,- Kč/m2. 

Po zaplacení kupní ceny bude uzavřena s kupujícím smlouva o smlouvě budoucí kupní. Po 31.7.2008 
dojde k podepsání kupní smlouvy, které naváže na provedení inženýrských sítí a přeložky vysokého 
napětí v lokalitě. Následně bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Dále se kupující zavazuje, že nejpozději do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy zajistí veškeré 
doklady potřebné dle platné právní úpravy pro zahájení stavby rodinného domu. 

Ohlásí Katastrálnímu úřadu dokončenou stavbu rodinného domu pro zápis do katastru nemovitostí tak, 
aby byla stavba do katastru zapsána nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy. Za nedodržení 
těchto termínů i jednotlivě je stanovena sankce 200.000,- Kč. 

Dodrží architektonické rysy budoucích novostaveb rodinných domů, jež budou vymezeny stavebním 
úřadem v územně plánovací informaci, vydané na základě žádosti každému stavebníkovi. Charakter 
zástavby bude srovnatelný se zástavbou v ulici E. Filly. 

Kupující se kromě kupní ceny dále zaváže uhradit i náklady s převodem spojené tj. podíl na ceně 
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geometrického plánu, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje k podání vkladu na převod 
nemovitosti do katastru nemovitostí + náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti 
elektřiny. 

Kupní cena pozemku bude uhrazena před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, náklady spojené 
s převodem nemovitosti, včetně podílů na ceně geometrického plánu a náklady spojené s připojením na 
distribuční síť elektřiny pak budou zaplaceny před podpisem kupní smlouvy.  

Rada města Chropyně 

u k l á d á  

vedoucí finančního odboru předložit návrh prodeje k projednání zastupitelstvu města na jednání dne 19.12.2007. 

 
Usnesení 
RM 3/36/07  

Rada města Chropyně 

u d ě l u j e   

výjimku z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku 
při pořádání veřejných hudebních produkcí, panu Jaromíru Muchovi, provozovateli Restaurace STOP, 
Komenského 163 Chropyně, IČ: 66616841, a to na hudební produkci pořádanou v Restauraci STOP dne 
26.12.2007 do 02:00 hodin a 

u k l á d á  

vedoucímu odboru vnitřních věcí v termínu do 21.12.2007 informovat žadatele o udělené výjimce. 

 
Usnesení 
RM 4/36/07  

Rada města Chropyně 

s c h v a l u j e  

bezplatný pronájem místnosti č. 10 Svazu tělesně postižených, a to v měsíci lednu (16.1.2008) a v únoru pro 
klubovou činnost a velký sál dne 17.3.2008 k uspořádání členské schůze a 

u k l á d á   

řediteli Správy majetku města Chropyně, p.o., v termínu do 17.3.2008 zajistit v požadovaných termínech 
připravenost pronajatých místností. 

 
Usnesení 
RM 5/36/07  

Rada města Chropyně 

s c h v a l u j e  

zpoplatnění spotřeby vody u nájemníků Domů s pečovatelskou službou Chropyně, kteří mají instalovanou svou 
vlastní pračku, paušální sazbou ve výši 240,- Kč/rok s platností od 1.1.2008 a 

u k l á d á  

řediteli Správy majetku města Chropyně, p.o., v termínu do 31.12.2007 zajistit vystavení a předání nových 
evidenčních listů k bytům s navýšením záloh na dodávky vody o 20,- Kč/měsíc s platností od 1.1.2008 a dále 
zajištění řádného vyúčtování nákladů na spotřebu vody od období roku 2008. 

 
Usnesení 
RM 6/36/07  

Rada města Chropyně 

s c h v a l u j e  

převod prostředků ve výši 400.000,- Kč poskytnutých v roce 2006 do roku 2007; tyto prostředky budou čerpány 
v roce 2007 avšak doloženy budou doklady z roku 2006 a 

u k l á d á  

vedoucí finančního odboru v termínu do 31.12.2007 zrealizovat finanční transakci. 

 
 
 
 
Ing. Petr Večeřa, v.r., místostarosta 
Ing. Radovan Macháček, v.r., starosta 

 


