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Usnesení č. 105/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
program zasedání Rady města Chropyně č. 068. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

1.  Návrh na rozdělení dotací z PROGRAMU S (sport) 
 

Usnesení č. 106/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s poskytnutím dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2016 – Pravidla pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu sportovních aktivit a sportovního vyžití ob-
čanů města, především dětí a mládeže do 19 let na rok 2017 těmto příjemcům: 
1. z titulu PROGRAM S I – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti: 

a) ve výši 600.200 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333,  
b) ve výši 296.900 Kč Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, 

IČ: 70801860,  
c) ve výši 71.400 Kč Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 

348 Chropyně, IČ: 65268792,  
2. z titulu PROGRAM S IV – Podpora provozování sportovních zařízení: 

a) ve výši 466.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, 

b) ve výši 118.900 Kč Fotbalovému klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, 
IČ: 70801860, a  

doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Chropyně z titulů PROGRAM 
S I a PROGRAM  S IV spolkům TJ Chropyně, z. s., Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., a Cyklistickému 
oddílu Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, a 
ukládá 
zajistit předložení schválení poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v jednotlivých případech na jednání zastu-
pitelstva města dne 29. března 2017 v rámci majetkoprávních záležitostí. 

T: 29.03.2017                                                    Zodp.: Bc. Jedličková 
 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  

Schváleno v předloženém znění 

 
 

Usnesení č. 107/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní 
směrnicí č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu sportovních 
aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let na rok 2017, s těmito pří-
jemci: 
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A. z titulu PROGRAM S I – Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti: 
a) ve výši 31.500 Kč spolek ČSS, z. s., – sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, se sídlem J. 

Fučíka 675 Chropyně, IČ: 63458624,  
B. z PROGRAMU S II – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu: 

a) ve výši 30.000 Kč panu Karlu Imríškovi,   
b) ve výši 30.000 Kč panu Ing. Lukáši Purkarovi,   
c) ve výši 20.000 Kč panu Mgr. Tomáši Procházkovi,   
d) ve výši 30.000 Kč Cyklistickému oddílu Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, IČ: 65268792, se 

sídlem Komenského 348 Chropyně,  
e) ve výši 7.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast družstva mladších žaček oddílu národní házené na finále Mistrovství ČR,  
f) ve výši 7.500 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast družstva mladších žáků oddílu národní házené na finále Mistrovství ČR,  
g) ve výši 5.000 Kč TJ Chropyně, z. s., , se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast družstva starších žaček oddílu národní házené na finále Mistrovství ČR,  
h) ve výši 9.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast družstva dorostenek oddílu národní házené na finále Mistrovství ČR,  
i) ve výši 25.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast oddílu národní házené na soustředění juniorů ČR,  
j) ve výši 9.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, na 

účast družstva dorostenek oddílu národní házené na speciálu tří turnajů Zimní ligy mládeže,  
C. z PROGRAMU S III – podpora významných sportovních akcí: 

a) ve výši 23.000 Kč Cyklistickému oddílu Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komen-
ského 348 Chropyně, IČ: 65268792, na pořádání dětských cyklistických závodů,  

b) ve výši 8.000 Kč panu Jiří Jarolímovi, na pořádání mezinárodního turnaje mládeže ve vodním pólu 
„O pohár starostky města Chropyně“, 

c) ve výši 5.000 Kč Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočný spolek Chropyně, se sídlem Chro-
pyně, IČ: 00547981, na pořádání akce „Rybářské závody mládeže“,  

d) ve výši 5.000 Kč Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, 
IČ: 70801860, na pořádání zimního turnaje „O pohár města Chropyně“,  

e) ve výši 6.600 Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, Kynologický klub Chropyně, poboč-
nému spolek, se sídlem Haltýře 876 Chropyně, IČ: 47934557, na pořádání akce „Voříškiáda“,  

f) ve výši 1.600 Kč ČSS, z. s. – sportovně střeleckému klubu JUNIOR Chropyně, se sídlem J. Fučíka 
675 Chropyně, IČ: 63458624, na pořádání akce „Chropyňská vzduchovka“,  

g) ve výši 2.500 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
badmintonu, na pořádání amatérských turnajů pro neregistrované hráče, 

h) ve výši 2.700 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
badmintonu, na pořádání akce „Velké ceny Chropyně hráčů do 17 let“ a „Velké ceny Chropyně 
hráčů do 19 let“,  

i) ve výši 2.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
badmintonu, na pořádání akce „Vánočního turnaje“, 

j) ve výši 2.800 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
gymnastiky, na pořádání akce „Memoriálu Petra Póly“, 

k) ve výši 1.500 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
kanoistiky, na pořádání akce „Memoriálu Iva Malého“, 

l) ve výši 1.350 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
kuželek, na pořádání akce „Memoriálu Jiřího Zapletala“, 

m)  ve výši 4.900 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, 
oddílu lehké atletiky, na pořádání přespolního běhu „Malý Ječmínek a Školní olympiády“, 
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n) ve výši 3.700 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
národní házené, na pořádání turnaje přípravek a náborového turnaje žáků ZŠ, 

o) ve výši 21.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, 
oddílu národní házené, na pořádání turnaje žen „O pohár starostky města“, 

p) ve výši 2.850 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
stolního tenisu, na pořádání akce „Turnaj hráčů, rodinných příslušníků a bývalých hráčů“ a „Tur-
naje jednotlivců a dvoučlenných družstev“, 

q) ve výši 2.300 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
stolního tenisu, na pořádání akce „Turnaj dětí a mládeže do 19 let“, 

r) ve výši 2.800 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 
stolního tenisu, na pořádání akce „Turnaj neregistrovaných“ a „Vánoční turnaj“, 

D. z PROGRAMU S IV – Podpora provozování sportovních zařízení: 
a) ve výši 5.000 Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, Kynologický klub Chropyně, po-

bočný spolek, se sídlem Haltýře 876 Chropyně, IČ: 47934557,  
b) ve výši 17.800 Kč modelářskému klubu LMK RACEK Chropyně, p. s., IČ: 18188630 se sídlem 

Drahy 764 Chropyně,  
c) ve výši 2.300 Kč ČSS, z. s. – sportovně střeleckému klubu JUNIOR Chropyně, IČ: 63458624, se 

sídlem J. Fučíka 675 Chropyně,  
d) ve výši 2.000 Kč Klubu českých turistů, odboru Chropyně, se sídlem Nádražní 722 Chropyně,  IČ: 

72071761, 
a 
ukládá 
připravit smlouvy o poskytnutí dotací a zajistit následně vyplacení schválených finančních prostředků po 
podpisu smluv oběma smluvními stranami. 
T: 26.04.2017                                                    Zodp.: Bc. Jedličková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 
 

Usnesení č. 108/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s vyplacením mimořádného finančního daru: 
1. ve výši 50.000 Kč TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, oddílu 

národní házené,  
2. ve výši 50.000 Kč Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 

70801860,  
a 
ukládá 

a) předložit v rámci projednání návrhu rozpočtového opatření na zasedání zastupitelstva dne 29. března 
2017 zařazení částky 100.000 Kč na položku 3419 5222 neinvestiční transfery,  
T.:  29.03.2017 Zodp.: Macháčková 

b) zajistit předložení schválení poskytnutí finančních darů na jednání zastupitelstva města dne 29. března 
2017 v rámci majetkoprávních záležitostí. 
T: 29.03.2017                                                Zodp.: Bc. Jedličková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 
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2. Návrh na rozdělení dotací z PROGRAMU Z (zájmové a volnoča-
sové aktivity) 

 

Usnesení č. 109/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní 
směrnicí č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu zájmových 
a volnočasových aktivit občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2017 s těmito příjemci: 
A. z PROGRAMU Z I – podpora zájmových a volnočasových aktivit: 

a) ve výši 14.600 Kč spolku Junák – český skaut, středisko Krále Ječmínka Chropyně, z. s., se sídlem 
náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 47935855, 

b) ve výši 37.200 Kč pobočnému spolku Asociace TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, se sídlem 
Komenského 335 Chropyně, IČ: 75102617, 

c) ve výši 16.500 Kč spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem 
Hrad 466 Chropyně,  IČ: 67006566, 

d) ve výši 30.700 Kč, spolku „PŘIDEJ SE K NÁM”, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, 
B. z PROGRAMU Z III – podpora pořádání významných akcí: 

a) ve výši 9.750 Kč spolku „PŘIDEJ SE K NÁM”, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na 
pořádání Chropyňského festivalu mládežnických dechových orchestrů, 

b) ve výši 5.250 Kč spolku „PŘIDEJ SE K NÁM”, se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na 
pořádání 3. ročníku Setkání pěveckých sborů napříč generacemi, 

C. z PROGRAMU Z IV – podpora provozování volnočasových zařízení: 
a) ve výši 31.200 Kč spolku Junák – český skaut, středisko Krále Ječmínka Chropyně, z. s., se sídlem 

náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 47935855, 
b) ve výši 16.400 Kč pobočnému spolku Asociace TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, se sídlem 

Komenského 335 Chropyně, IČ: 75102617, 
c) ve výši 18.400 Kč spolku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem 

Hrad 466 Chropyně, IČ: 67006566, 

a 
ukládá 
připravit smlouvy o poskytnutí dotací a zajistit následně vyplacení schválených finančních prostředků po 
podpisu smluv oběma smluvními stranami. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Bc. Jedličková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

3. Návrh na rozdělení dotací na individuální účel 
 

Usnesení č. 110/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
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s poskytnutím dotace z rozpočtu města Chropyně ve výši 50.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální 
služby města Kroměříže, se sídlem Žerotínova 2907/67 Kroměříž, IČ: 65270029, na částečnou úhradu pro-
vozních nákladů v roce 2017 spojených s pobytem obyvatel domovů pro seniory, kteří byli původně ob-
čany města Chropyně,  
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby 
města Kroměříže, se sídlem Žerotínova 2907/67 Kroměříž, IČ: 65270029, na částečnou úhradu provozních 
nákladů v roce 2017 spojených s pobytem obyvatel domovů pro seniory, kteří byli původně občany města 
Chropyně, a 
ukládá 
zajistit předložení schválení poskytnutí dotace nad 50.000 Kč na jednání zastupitelstva města dne 29. 
března 2017 v rámci majetkoprávních záležitostí. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Bc. Jedličková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 
 

Usnesení č. 111/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně s těmito příjemci: 
a) ve výši 32.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Chropyně, se 

sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 5118424, na činnost organizace v roce 2017, 
b) ve výši 35.000 Kč spolku KoTě, o. p. s., se sídlem Masarykova 253 Chropyně, IČ: 27695867, na činnost 

organizace v roce 2017, 
c) ve výši 8.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, IČ: 18189750, na činnost 

Kontaktního centra PLUS v roce 2017, 
d) ve výši 4.000 Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, IČ: 18189750, na činnost 

Sociální poradny v roce 2017, 
e) ve výši 5.000 Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., se sídlem Žerotínova 2907/67 Kroměříž, IČ: 

65270029, na činnost organizace v roce 2017, 
f) ve výši 6.000 Kč Unii ROSKA – reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s., se sídlem U Výstaviště 525/5 Přerov 

I-Město, IČ: 70009953, na činnost organizace v roce 2017, 
g) ve výši 5.000 Kč Rodinnému centru Kroměříž, z. s., se sídlem Kollárova 658/13 Kroměříž, IČ: 04412672, 

na činnost organizace v roce 2017, 
h) ve výši 2.000 Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem Gahurova 5265 

Zlín, IČ: 26593823, na činnost organizace v roce 2017, 
i) ve výši 2.000 Kč Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198 Kojetín I-Město, IČ: 70236445, na činnost 

organizace v roce 2017, a 
ukládá 
a) připravit smlouvy o poskytnutí dotací a zajistit následně vyplacení schválených finančních prostředků 

po podpisu smluv oběma smluvními stranami, a 
T: 26.04.2017                                                     Zodp.: Bc. Jedličková 
b) prověřit možnosti poskytnutí vhodných prostor Oblastní charitě Kroměříž pro provozování Sociální 

poradny v našem městě a o výsledku informovat žadatele. 
T: 22.03.2017                                                            Zodp.: Mgr. Kalinec, Bc. Horáková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno znění protinávrhu 
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4. Delegování na valnou hromadu společnosti Vodovody a kana-
lizace Kroměříž, a. s. 

 

Usnesení č. 112/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně delegovat místostarostku města paní Boženu Hrabalovou na valnou hro-
madu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/65 Kroměříž, IČ: 
49451871, konanou dne 27. dubna 2017 a  
ukládá 
předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: paní Hrabalová 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

5. Možnosti rozvoje RESO 
 

Usnesení č. 113/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
Studii optimalizace hospodaření s komunálními odpady v dobrovolném svazku obcí RESO, kterou vypra-
covalo Hnutí DUHA, 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně vzít studii na vědomí a 
ukládá 
předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Sigmundová  

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

6. Revokace usnesení 102/067RM/2017 
 

Usnesení č. 114/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
revokuje 
usnesení číslo 102/067RM/2017. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

Usnesení č. 115/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 



Rada města Chropyně, 14. března 2017 
Výpis usnesení ze zápisu č. 068  8/9 

schvaluje 
přidělení uvolněných bytů: 
1. č. 12 Tyršova ulice čp. 833 o velikosti 27,44 m2, a to ihned, 
2. č. 2 v ulici Tyršova čp. 833 o velikosti 28,06 m2, a to od 1. května 2017, 
3. č. 4 v ulici Tyršova čp. 833 o velikosti 61,07 m2, a to od 1. dubna 2017, 
4. č. 12 na náměstí Svobody čp. 247 o velikosti 42,37 m2, a to od 1. dubna 2017, 
5. č. 14 na náměstí Svobody čp. 247 o velikosti 42,27 m2, a to ihned, 
a 
ukládá 
podepsat s žadateli nájemní smlouvu.  
T.:  01.04.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

7. Dodatky smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží 
a služeb 

 

Usnesení č. 116/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
dodatek číslo 2, dodatek číslo 3 a změnový formulář ke smlouvě o přijímání platebních karet při placení 
zboží a služeb mezi městem Chropyně a Global Payments, s. r. o., se sídlem V Olšinách 626/80 Strašnice, 
Praha 10, IČ: 04235452. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

8. Uzavření dohod o provedení práce na přípravu Hanáckých slav-
ností 2017 

 

Usnesení č. 117/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření dohody o provedení práce mezi městem Chropyně a 
1. Boženou Hrabalovou, kterou se sjednává provedení práce „příprava, spoluorganizace a zajištění prů-

běhu Hanáckých slavností 2017“ v termínu od 1. dubna 2017 do 31. května 2017 v rozsahu max. 60 
hodin za celkovou odměnu 9.500 Kč, 

2. Magdou Rapantovou, kterou se sjednává provedení práce „příprava a zajištění sobotního programu 
Hanáckých slavností 2017, tedy krojového průvodu, Jízdy králů, vystoupení folklórních souborů a hu-
debních skupin spřízněných žánrů“ v termínu od 1. dubna 2017 do 31. května 2017 v rozsahu max. 120 
hodin za celkovou odměnu 20.000 Kč, 

3. Ing. Věrou Sigmundovou, kterou se sjednává provedení práce „příprava a celková organizace Hanác-
kých slavností 2017 a vedení organizačního štábu Hanáckých slavností 2017“ v termínu od 1. dubna 
2017 do 31. května 2017 v rozsahu max. 120 hodin za celkovou odměnu 20.000 Kč, 

doporučuje  



Rada města Chropyně, 14. března 2017 
Výpis usnesení ze zápisu č. 068  9/9 

zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o provedení práce na přípravu Hanáckých slavností 2017 a  
ukládá 
zajistit předložení dohod o provedení práce na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Rosecký 

Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

9. Na vědomí 
Usnesení č. 118/068RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH  1473/2017, za-

psané pod čj. 1493/2017, o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti k dodatečnému povolení 
stavby „Změna stavby rodinného domu čp. 18 a přístřešek pro posezení, parcelní číslo stavby 189 
v katastrálním území Plešovec“ na pozemku parcelní číslo stavby 189 v katastrálním území Plešovec, 

2. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 1410/2017, za-
psané pod čj. 1519/2017, o umístění stavby „Revitalizace bytového domu spočívající v provedení za-
teplení obvodového pláště, stropů v 1. PP a provedení náhrady stávajících balkonů betonovými lodži-
emi bez základů a ostatních stavebních provedeních prací Chropyně, Nádražní 673–674“ na pozemku 
parcelní číslo 1057/2 (ostatní plocha), parcelní číslo 1057/5 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním 
území Chropyně, vydané viz příloha.   

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 
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