
 

 

RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
Výpis usnesení z 108. jednání dne 01.08.2018 

 

 

1. Informativní zpráva o plnění usnesení 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0717/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně a Rady města Chropyně termínovaných k 
dnešnímu jednání Rady města Chropyně. 

 

2. Pověření výkonem veřejného opatrovnictví 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0718/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  p o v ě ř u j e  

výkonem veřejného opatrovnictví xxx, za město Chropyni Mgr. Ivanu Zlámalovou, sociální pracovnici odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Chropyně, a to v rozsahu dle současně platného Usnesení Okresního soudu ve 
Frýdku - Místku. 

 

3. Návrh na obsazení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 
26 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0719/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 26 Chropyně, xxx. 

 

4. Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit města Chropyně 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0720/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit města Chropyně. 

 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/001 a OT-14330049350/002 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0721/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/001 mezi městem Chropyně a firmou 
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.  A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, IČ: 28085400, 

2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/002 mezi městem Chropyně,  IČ: 
00287245 a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7,  IČ: 28085400 a 
xxx, 
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jejichž předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene - umístění distribuční soustavy do pozemku parcelní 
číslo 668/2 a 668/7 u stavby "Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN". Náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává v každém jednotlivém případě ve výši 1.500 Kč. 

 

6. Smlouva o nájmu nemovitosti 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0722/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a xxx, jejímž předmětem je přenechání po-
zemků parcelní číslo 1085/14 - ostatní plocha, manipulační plocha a parcelní číslo 1085/13 - ostatní plocha, 
manipulační plocha o celkové výměře 505 m2 do dočasného užívání městu Chropyně za nájemné ve výši 7 Kč/ 
m2 ročně, tedy 3.535 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 
30.09.2018, v celkové výši 17.675 Kč, 

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 22.04.2008 mezi městem Chropyně a xxx, je-
jímž předmětem je přenechání pozemku parcelní číslo 1085/19 - ostatní plocha, manipulační plocha o celko-
vé výměře 379 m2 k dočasnému užívání městu Chropyně za nájemné ve výši 7 Kč/ m2 ročně, tedy 2.653 
Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž nájemné bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 30.09.2018, v 
celkové výši 13.265 Kč, 

3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 23.04.2003 mezi městem Chropyně a xxx, je-
jímž předmětem je přenechání pozemků parcelní číslo 1085/25 - ostatní plocha, manipulační plocha a par-
celní  číslo 1085/26 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 90 m2 k dočasnému užívání městu 
Chropyně, za nájemné ve výši 7 Kč/ m2 ročně, tedy 630 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž nájemné 
bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 30.09.2018, v celkové výši 3.150 Kč. 

 

7. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2018 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0723/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2018. 

 

9. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2018 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0724/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2018. 

 

10. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 
2018 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0725/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018. 

 

11. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. 
pololetí roku 2018 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0726/108RM/2018: 
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R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018. 

 

12. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 
2018 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0727/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018. 

 

13. Souhlas s přijetím peněžního daru 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0728/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

přijetí peněžního daru od firmy Nadace AGROFERT, se sídlem Pyšelská 2327/2  Praha 4, IČ: 24188581, ve výši 
30.000 Kč, na náklady spojené s provozem Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o. 

 

14. "Oprava cesty u školní jídelny, Chropyně" - příkazní smlouva TDI 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0729/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, 
IČ: 46292365, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora pro akci „Oprava cesty u školní 
jídelny, Chropyně“, za cenu provedené práce 3.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH. 

 

15. "Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení ve městě Chropyni - II. etapa, EFEKT 2018" - 
příkazní smlouva TDI 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0730/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a společností EL4ING, s. r. o., se sídlem Mlýnská 543 Bystřice 
pod Hostýnem, IČ: 03650375, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora pro akci „Rozší-
ření a modernizace veřejného osvětlení ve městě Chropyni – II. etapa, EFEKT 2018“. Cena za provedené práce je 1 
% z ceny díla vč. DPH uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem. K ceně bude připočteno DPH. 

 

16. "Oprava chodníku u Mixu - Chropyně" 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0731/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

1. Příkazní smlouvu mezi městem Chropyně a firmou Stilt PROJECTS, s. r. o., se sídlem Dluhonská 1350/43 Pře-
rov, IČ: 28622294, jejímž předmětem je výběrové řízení zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – 
Chropyně“ za cenu 25.000 Kč bez DPH, 

2. Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – Chropyně“, 

3. návrh Smlouvy o dílo – obchodní podmínky pro zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – Chropy-
ně“, 
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4. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638 
Kojetín, IČ: 64608727, PSM plus, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 334/3 Brno, IČ: 29183294, Robert Lučan, se 
sídlem Hrad 408 Chropyně, IČ: 60382139 a  NV Profi Dlažba, s. r. o., se sídlem Zářičí 54, IČ:03736491, 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  p o v ě ř u j e  

starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním členů výběrové komise na hodnocení nabídek. 

 

17. "Výměníková stanice ZŠ Chropyně" - výběr dodavatele 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0732/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  r o z h o d u j e  

o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy Hortech Kojetín, s. r. o, se sídlem Ztracená 872 Kojetín, IČ: 29393949, s 
cenou prací dle nabídky 777.414 Kč bez DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude starostkou města pode-
psána Smlouva o dílo, která byla schválena radou města usnesením č. 0700/106RM/2018 ze dne 27.06.2018, 
jako příloha zadávací dokumentace, 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy č. OB/TDI/27/07/2018 mezi městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, s. r. o., se síd-
lem Ztracená 2647 Kroměříž, IČ: 28305400, na výkon funkce technického dozoru investora s cenou za provedené 
práce 40.000 Kč bez DPH. 

 

18. "Most u elektrárny v Chropyni" - projektová dokumentace 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0733/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s ch v a l u j e  

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Vítkem, se sídlem Hněvotínská 50 Olomouc, IČ: 
47189495, na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro akci "Most u elektrárny v 
Chropyni", za cenu 275.275 Kč včetně DPH. 

 

19. Vyjádření ke stavebnímu záměru "Oprava objektu č. 17" parcelní číslo 1244 v katastrál-
ním úzení Chropyně 

 

USNESENÍ  ČÍSLO  0734/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s o u h l a s í  

se záměrem stavby "Oprava objektu č. 17" na pozemku parcelní číslo 1244, jehož nositelem je Arcibiskupství 
olomoucké, IČ: 00445151, sídlem Wurmova 9, Olomouc, jako vlastník nemovitosti. Záměr je definován v projek-
tové dokumentaci, zpracované firmou Stavby Homola, s. r. o., v čase 06/2018. 

 

20. Souhlas se stavebním záměrem - zateplení čp. 511 v ulici Hrad 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0735/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s o u h l a s í  

se stavebním záměrem "Zateplení rodinného domu čp. 511, ul. Hrad", jehož investorem bude vlastník stavby 
xxx. 

 

21. Souhlas s vyhrazením parkovacího místa 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0736/108RM/2018: 
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R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s o u h l a s í  

s vyhrazením parkovacího místa pro osobu ZTP xxx, a to na parkovišti v místě bydliště na Moravské ulici u čp. 
617. Souhlas se uděluje na dobu platnosti průkazu ZTP, a to do 17.07.2026 

 

22. Záměr stavby zahradního altánu a návrh změny uspořádání veřejného prostranství před 
bývalou Hraďankou v ulici Hrad 

 
USNESENÍ  ČÍSLO  0737/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  n e so u h l a s í  

1. s úpravou veřejného prostranství před domem čp. 795 v ulici Hrad s cílem vytvoření parkovacích ploch a 
přemístění kontejnerů na tříděný odpad a 

2. s výstavbou zahradního altánku na pozemku parc. č. 1274/2 v katastrálním území Chropyně, který je ve 
vlastnictví města Chropyně. 

 

23. Souhlas se stavbou rodinného domu 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0738/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  s o u h l a s í  

s projektovou dokumentací stavby "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parcelní číslo 192/24 a 175/15 v 
katastrálním území Chropyně, jejímž stavebníkem budou xxx. Projektovou dokumentaci vypracoval v čase 
06/2018 xxx. 

 

24. Na vědomí 
 
USNESENÍ  ČÍSLO  0739/108RM/2018: 

R a d a  mě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4386/2018, zapsané 
pod čj. 4400/2018, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání o dodatečném povolení stavby “Strojní a 
vývojové centrum – část zpevněné plochy a komunikace včetně posuvné brány“ na pozemku parcelní číslo 
41/40, 1237/1, 1237/34 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě CNC MACHO, s. r. o., se sídlem Jožky 
Silného Kroměříž, IČ: 29378486, 

2. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4356/2018, zapsané pod 
čj. 4384/2018, o zahájení společného řízení o povolení stavby „Sklad zahradního nářadí a potřeb“ na pozem-
ku parcelní číslo 1106/167 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě Výkrm Třebíč, s. r. o., se sídlem Kar-
lov 196 Kutná Hora, IČ: 27684067, 

3. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4452/2018, zapsané 
pod čj. 4470/2018, o dodatečném povolení stavby „Přístavby zahradní chaty“ na pozemku parcelní číslo 
stavby 391 – zastavěná plocha a nádvoří, 61/3 – zahrada v katastrálním území Plešovec, vydané xxx, 

4. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4409/2018, zapsané 
pod čj. 4486/2018, o umístění stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16 Plešovec“ na po-
zemku parcelní číslo stavby 16 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx, 

5. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4520/2018, zapsané pod 
čj. 4542/2018, o zahájení územního řízení o umístění stavby „Chropyně, U Hradu, kabel NN“ na pozemku par-
celní číslo viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané firmě E.ON Distribuce, a. s., se sídlem Gerstne-
ra 2151 České Budějovice, IČ: 28306627, 

6. zahájení řízení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 
49768/2018, zapsané pod čj. 4543/2018, k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živo-
čichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a s 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, vydané viz příloha, 
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7. rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 53344/2018, 
zapsané pod čj. 4544/2018, o zamítnutí odvolání podaného xxx, proti usnesení odboru výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu Chropyně a potvrzení napadeného usnesení stavebního úřadu čj. MCH 3489/2018 
ze dne 25.05.2018  ve věci stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16“ na pozemku parcelní 
číslo 245 a stavební parcela 193 v katastrálním území Plešovec, vydané viz příloha, 

8. oznámení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 4869/2018, 
zapsané pod čj. 4393/2018, o zahájení nového projednání v přezkumném řízení ve věci stanoviska čj. KUZL 
52690/2016, ze  dne 28.03.2016, vydané viz příloha, 

9. repliku žalobců zaslanou Krajským soudem v Brně čj. 29A 205/2016, zapsanou pod čj. 4606/2018, na vědomí 
městu Chropyni ze dne 12.07.2018 xxx, ve věci řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva ži-
votního prostředí,  ze dne 29.09.2016 čj. 72750/ENV/15, 1657/570/15, vydané městu Chropyně, se sídlem 
náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245, 

10. rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 49295/2018, 
zapsané pod čj. 4652/2018, o zamítnutí podaného odvolání a potvrzení usnesení stavebního úřadu čj. MCH 
2603/2018 ze dne 13.04.2018 vydané xxx, 

11. usnesení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 55668/2018, 
zapsané pod čj. 4675/2018, o zastavení přezkumného řízení ve věci stanoviska čj. KUZL 52690/2016, ze dne 
23.08.2016, kterým byla společnosti EKO Agrostav, a. s., Přerov, prodloužena platnost souhlasného stano-
viska k posouzení vlivů provedení záměru „Chropyně, těžba štěrkopísku v lokalitě „Hejtman“ na životní pro-
středí vydaného pod čj. KUZL 71736/2010 dne 24.08.2011, vydané společnosti EKO Agrostav, a. s., se sídlem 
Tovačovská 300 Přerov, IČ: 47672200, 

12. informaci starostky města o stavebním rozpočtu akce "Rekonstrukce komunikací a doplnění VO Plešovec - 
hřbitov", 

13. informaci místostarostky města o návrhu rozpočtu na realizaci projektu „Král Ječmínek“ - nástěnné dekora-
tivní malby pro město Chropyně v exteriéru. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka města místostarostka města 
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	Rada města Chropyně pověřuje
	výkonem veřejného opatrovnictví xxx, za město Chropyni Mgr. Ivanu Zlámalovou, sociální pracovnici odboru sociálních věcí Městského úřadu Chropyně, a to v rozsahu dle současně platného Usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku.
	3. Návrh na obsazení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 26
	USNESENÍ ČÍSLO 0719/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 26 Chropyně, xxx.
	4. Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit města Chropyně
	USNESENÍ ČÍSLO 0720/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit města Chropyně.
	5. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/001 a OT-14330049350/002
	USNESENÍ ČÍSLO 0721/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/001 mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.  A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, IČ: 28085400,
	2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo OT-014330049350/002 mezi městem Chropyně,  IČ: 00287245 a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7,  IČ: 28085400 a xxx,
	jejichž předmětem je zřízení a vymezení věcného břemene - umístění distribuční soustavy do pozemku parcelní číslo 668/2 a 668/7 u stavby "Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN". Náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává v každém jednotlivém případě ve výši 1.500 Kč.
	6. Smlouva o nájmu nemovitosti
	USNESENÍ ČÍSLO 0722/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	1. uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Chropyně a xxx, jejímž předmětem je přenechání pozemků parcelní číslo 1085/14 - ostatní plocha, manipulační plocha a parcelní číslo 1085/13 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 505 m2 do dočasného užívání městu Chropyně za nájemné ve výši 7 Kč/ m2 ročně, tedy 3.535 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 30.09.2018, v celkové výši 17.675 Kč,
	2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 22.04.2008 mezi městem Chropyně a xxx, jejímž předmětem je přenechání pozemku parcelní číslo 1085/19 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 379 m2 k dočasnému užívání městu Chropyně za nájemné ve výši 7 Kč/ m2 ročně, tedy 2.653 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž nájemné bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 30.09.2018, v celkové výši 13.265 Kč,
	3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 23.04.2003 mezi městem Chropyně a xxx, jejímž předmětem je přenechání pozemků parcelní číslo 1085/25 - ostatní plocha, manipulační plocha a parcelní  číslo 1085/26 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 90 m2 k dočasnému užívání městu Chropyně, za nájemné ve výši 7 Kč/ m2 ročně, tedy 630 Kč/rok, a to na dobu určitou 5 let, přičemž nájemné bude uhrazeno jednorázově, nejpozději do 30.09.2018, v celkové výši 3.150 Kč.
	7. Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2018
	USNESENÍ ČÍSLO 0723/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Rozbor hospodaření města Chropyně za 1. pololetí roku 2018.
	9. Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2018
	USNESENÍ ČÍSLO 0724/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Rozbor hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 1. pololetí roku 2018.
	10. Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018
	USNESENÍ ČÍSLO 0725/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Rozbor hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018.
	11. Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018
	USNESENÍ ČÍSLO 0726/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Rozbor hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018.
	12. Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018
	USNESENÍ ČÍSLO 0727/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	Rozbor hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za 1. pololetí roku 2018.
	13. Souhlas s přijetím peněžního daru
	USNESENÍ ČÍSLO 0728/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	přijetí peněžního daru od firmy Nadace AGROFERT, se sídlem Pyšelská 2327/2  Praha 4, IČ: 24188581, ve výši 30.000 Kč, na náklady spojené s provozem Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
	14. "Oprava cesty u školní jídelny, Chropyně" - příkazní smlouva TDI
	USNESENÍ ČÍSLO 0729/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, IČ: 46292365, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora pro akci „Oprava cesty u školní jídelny, Chropyně“, za cenu provedené práce 3.000 Kč. Ing. Jiří Ondrušek není plátce DPH.
	15. "Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení ve městě Chropyni - II. etapa, EFEKT 2018" - příkazní smlouva TDI
	USNESENÍ ČÍSLO 0730/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a společností EL4ING, s. r. o., se sídlem Mlýnská 543 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 03650375, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora pro akci „Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení ve městě Chropyni – II. etapa, EFEKT 2018“. Cena za provedené práce je 1 % z ceny díla vč. DPH uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem. K ceně bude připočteno DPH.
	16. "Oprava chodníku u Mixu - Chropyně"
	USNESENÍ ČÍSLO 0731/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	1. Příkazní smlouvu mezi městem Chropyně a firmou Stilt PROJECTS, s. r. o., se sídlem Dluhonská 1350/43 Přerov, IČ: 28622294, jejímž předmětem je výběrové řízení zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – Chropyně“ za cenu 25.000 Kč bez DPH,
	2. Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – Chropyně“,
	3. návrh Smlouvy o dílo – obchodní podmínky pro zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku u MIXU – Chropyně“,
	4. návrh na oslovení firem k podání nabídky, a to TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, IČ: 64608727, PSM plus, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 334/3 Brno, IČ: 29183294, Robert Lučan, se sídlem Hrad 408 Chropyně, IČ: 60382139 a  NV Profi Dlažba, s. r. o., se sídlem Zářičí 54, IČ:03736491,
	Rada města Chropyně pověřuje
	starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním členů výběrové komise na hodnocení nabídek.
	17. "Výměníková stanice ZŠ Chropyně" - výběr dodavatele
	USNESENÍ ČÍSLO 0732/108RM/2018:
	Rada města Chropyně rozhoduje
	o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy Hortech Kojetín, s. r. o, se sídlem Ztracená 872 Kojetín, IČ: 29393949, s cenou prací dle nabídky 777.414 Kč bez DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude starostkou města podepsána Smlouva o dílo, která byla schválena radou města usnesením č. 0700/106RM/2018 ze dne 27.06.2018, jako příloha zadávací dokumentace,
	Rada města Chropyně schvaluje
	uzavření příkazní smlouvy č. OB/TDI/27/07/2018 mezi městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, s. r. o., se sídlem Ztracená 2647 Kroměříž, IČ: 28305400, na výkon funkce technického dozoru investora s cenou za provedené práce 40.000 Kč bez DPH.
	18. "Most u elektrárny v Chropyni" - projektová dokumentace
	USNESENÍ ČÍSLO 0733/108RM/2018:
	Rada města Chropyně schvaluje
	uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Vítkem, se sídlem Hněvotínská 50 Olomouc, IČ: 47189495, na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro akci "Most u elektrárny v Chropyni", za cenu 275.275 Kč včetně DPH.
	19. Vyjádření ke stavebnímu záměru "Oprava objektu č. 17" parcelní číslo 1244 v katastrálním úzení Chropyně
	USNESENÍ ČÍSLO 0734/108RM/2018:
	Rada města Chropyně souhlasí
	se záměrem stavby "Oprava objektu č. 17" na pozemku parcelní číslo 1244, jehož nositelem je Arcibiskupství olomoucké, IČ: 00445151, sídlem Wurmova 9, Olomouc, jako vlastník nemovitosti. Záměr je definován v projektové dokumentaci, zpracované firmou Stavby Homola, s. r. o., v čase 06/2018.
	20. Souhlas se stavebním záměrem - zateplení čp. 511 v ulici Hrad
	USNESENÍ ČÍSLO 0735/108RM/2018:
	Rada města Chropyně souhlasí
	se stavebním záměrem "Zateplení rodinného domu čp. 511, ul. Hrad", jehož investorem bude vlastník stavby xxx.
	21. Souhlas s vyhrazením parkovacího místa
	USNESENÍ ČÍSLO 0736/108RM/2018:
	Rada města Chropyně souhlasí
	s vyhrazením parkovacího místa pro osobu ZTP xxx, a to na parkovišti v místě bydliště na Moravské ulici u čp. 617. Souhlas se uděluje na dobu platnosti průkazu ZTP, a to do 17.07.2026
	22. Záměr stavby zahradního altánu a návrh změny uspořádání veřejného prostranství před bývalou Hraďankou v ulici Hrad
	USNESENÍ ČÍSLO 0737/108RM/2018:
	Rada města Chropyně nesouhlasí
	1. s úpravou veřejného prostranství před domem čp. 795 v ulici Hrad s cílem vytvoření parkovacích ploch a přemístění kontejnerů na tříděný odpad a
	2. s výstavbou zahradního altánku na pozemku parc. č. 1274/2 v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví města Chropyně.
	23. Souhlas se stavbou rodinného domu
	USNESENÍ ČÍSLO 0738/108RM/2018:
	Rada města Chropyně souhlasí
	s projektovou dokumentací stavby "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parcelní číslo 192/24 a 175/15 v katastrálním území Chropyně, jejímž stavebníkem budou xxx. Projektovou dokumentaci vypracoval v čase 06/2018 xxx.
	24. Na vědomí
	USNESENÍ ČÍSLO 0739/108RM/2018:
	Rada města Chropyně bere na vědomí
	1. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4386/2018, zapsané pod čj. 4400/2018, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání o dodatečném povolení stavby “Strojní a vývojové centrum – část zpevněné plochy a komunikace včetně posuvné brány“ na pozemku parcelní číslo 41/40, 1237/1, 1237/34 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě CNC MACHO, s. r. o., se sídlem Jožky Silného Kroměříž, IČ: 29378486,
	2. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4356/2018, zapsané pod čj. 4384/2018, o zahájení společného řízení o povolení stavby „Sklad zahradního nářadí a potřeb“ na pozemku parcelní číslo 1106/167 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě Výkrm Třebíč, s. r. o., se sídlem Karlov 196 Kutná Hora, IČ: 27684067,
	3. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4452/2018, zapsané pod čj. 4470/2018, o dodatečném povolení stavby „Přístavby zahradní chaty“ na pozemku parcelní číslo stavby 391 – zastavěná plocha a nádvoří, 61/3 – zahrada v katastrálním území Plešovec, vydané xxx,
	4. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4409/2018, zapsané pod čj. 4486/2018, o umístění stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16 Plešovec“ na pozemku parcelní číslo stavby 16 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx,
	5. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 4520/2018, zapsané pod čj. 4542/2018, o zahájení územního řízení o umístění stavby „Chropyně, U Hradu, kabel NN“ na pozemku parcelní číslo viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané firmě E.ON Distribuce, a. s., se sídlem Gerstnera 2151 České Budějovice, IČ: 28306627,
	6. zahájení řízení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 49768/2018, zapsané pod čj. 4543/2018, k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a s 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané viz příloha,
	7. rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 53344/2018, zapsané pod čj. 4544/2018, o zamítnutí odvolání podaného xxx, proti usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně a potvrzení napadeného usnesení stavebního úřadu čj. MCH 3489/2018 ze dne 25.05.2018  ve věci stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16“ na pozemku parcelní číslo 245 a stavební parcela 193 v katastrálním území Plešovec, vydané viz příloha,
	8. oznámení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 4869/2018, zapsané pod čj. 4393/2018, o zahájení nového projednání v přezkumném řízení ve věci stanoviska čj. KUZL 52690/2016, ze  dne 28.03.2016, vydané viz příloha,
	9. repliku žalobců zaslanou Krajským soudem v Brně čj. 29A 205/2016, zapsanou pod čj. 4606/2018, na vědomí městu Chropyni ze dne 12.07.2018 xxx, ve věci řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva životního prostředí,  ze dne 29.09.2016 čj. 72750/ENV/15, 1657/570/15, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245,
	10. rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 49295/2018, zapsané pod čj. 4652/2018, o zamítnutí podaného odvolání a potvrzení usnesení stavebního úřadu čj. MCH 2603/2018 ze dne 13.04.2018 vydané xxx,
	11. usnesení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 55668/2018, zapsané pod čj. 4675/2018, o zastavení přezkumného řízení ve věci stanoviska čj. KUZL 52690/2016, ze dne 23.08.2016, kterým byla společnosti EKO Agrostav, a. s., Přerov, prodloužena platnost souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Chropyně, těžba štěrkopísku v lokalitě „Hejtman“ na životní prostředí vydaného pod čj. KUZL 71736/2010 dne 24.08.2011, vydané společnosti EKO Agrostav, a. s., se sídlem Tovačovská 300 Přerov, IČ: 47672200,
	12. informaci starostky města o stavebním rozpočtu akce "Rekonstrukce komunikací a doplnění VO Plešovec - hřbitov",
	13. informaci místostarostky města o návrhu rozpočtu na realizaci projektu „Král Ječmínek“ - nástěnné dekorativní malby pro město Chropyně v exteriéru.
	Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová
	starostka města místostarostka města

