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Výpis usnesení 
z 69. zasedání dne 22. března 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo jednací zápisu:  MCH 1594/2017 
Číslo spisu jednání: 1592/2017/OVV 
Místo zasedání:  kancelář starostky 
Začátek a konec jednání:  13:00 až 14:35 
Počet přítomných členů:    5 

Počet omluvených členů:   0 

Počet přizvaných hostů:  4  
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Usnesení č. 119/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
program zasedání Rady města Chropyně č. 069. 

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

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně 
 

Usnesení č. 120/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 
2. splnění ukládací části usnesení číslo 0086/067RM/2017a, 0098/067RM/2017, 0079/067RM/2017, 

0086/067RM/2017b, 0090/067RM/2017a, 0092/067RM/2017, 0093/067RM/2017, 0096/067RM/2017. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  

Schváleno v předloženém znění 
 

2. Návrh na obsazení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou 
Chropyně náměstí Svobody 27 

 

Usnesení č. 121/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně a v případě odmítnutí tento přidělit  
ukládá 
podepsat s žadateli nájemní smlouvu. 
T.:  03.04.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

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

 

3. Návrh na kácení stromů 
 

Usnesení č. 122/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
kácení 2 ks smrků nacházejících se na pozemku parcelní číslo 374/28 v katastrálním území Chropyně a 
ukládá 
podat u příslušného správního úřadu žádost o povolení kácení stromů. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 
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4. Placené vyhrazené parkování v ulici Moravská čp. 618 
 

Usnesení č. 123/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
zamítá 
žádost ze dne 15. března 2017, jejímž předmětem je rozšíření výčtu registračních značek motorových vo-
zidel pro dvě nedávno vyhrazená parkovací stání v ulici Moravská čp. 618 ze současných dvou registrač-
ních značek na tři registrační značky se zachováním stávajícího počtu parkovacích míst a 
ukládá 
informovat žadatele i podatele upozornění na parkovací situaci v ulici Moravská o zamítnutí rozšíření 
výčtu registračních značek. 
T.: 22.03.2017  Zodp.: Ing. Pospíšil 

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

 

5. Návrh možné směny pozemků – Zadní díly 
 

Usnesení č. 124/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
návrh směny pozemků v lokalitě Zadní díly, podle kterého město Chropyně smění část svého pozemku 
parcelní číslo 1104/21 za pozemek parcelní číslo 715/7 a část pozemku parcelní číslo 1104/22, vše v kata-
strálním území Chropyně. Rozdílná hodnota pozemků, způsobená rozdílnými výměrami směňovaných 
nemovitostí bude vyrovnána doplatkem města Chropyně, a 
ukládá 
projednat návrh směny pozemků s vlastníky dotčených nemovitostí. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

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

 

6. Dodatky č. 15 a č. 16 ke smlouvě č. KM-M-045-00/05 
 

Usnesení č. 125/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření: 
1. dodatku č. 15 ke smlouvě č. KM-M-045-00/05 o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem 

Chropyně a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, 
kterým se ruší v původní smlouvě odběrné místo v ulici Tyršova (kašna) z důvodu převodu na Správu 
majetku města Chropyně, p. o., a odběrné místo v ulici Nádražní (sběrný dvůr) z důvodu převodu na 
společnost BIOPAS, spol. s r. o., se sídlem Kaplanova 2959 Kroměříž. Dodatek je účinný od 1. ledna 
2017, a 
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2. dodatku č. 16 ke smlouvě č. KM-M-045-00/05 o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem 
Chropyně a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, 
kterým se doplňuje do smlouvy bod III. Množství dodávané vody a odvádění odpadních vod odst. 2) 
Odvádění odpadních vod bod 2. takto: Množství srážkové vody s jejím výpočtem, Plešovec čp. 1 – 104 
m3/rok, Masarykova čp. 341 – 86 m3/rok a Ječmínkova čp. 347 – 118 m3/rok. Dodatek je účinný od 
1. ledna 2017. 

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

 

7. Výběrové řízení na stavbu „Oprava ulic Křížní a Palackého 
v Chropyni, 3. etapa“ 

 

Usnesení č. 126/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. uzavření smlouvy o dílo na zpracování zadávacích podmínek na stavbu „Oprava ulic Křížní a Palac-

kého v Chropyni, 3. etapa“ s organizací výběrového řízení s LM Engineering, s. r. o., se sídlem Obvo-
dová 3607/19 Kroměříž, IČ: 27676366, za cenu 22.990 Kč (neplátce DPH), 

2. uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora s Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem 
Třasoňova 3977 Kroměříž, IČ: 46292365, za cenu 34.000 Kč (příkazník není plátce DPH), 

3. oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, 
4. návrh dodavatelských firem: Rapos, spol. s  r. o., se sídlem Palackého 529 Všetuly, Holešov, IČ: 

25504487, Jiří Vymětalík, se sídlem Dobrotice 128 Holešov, IČ: 88616321, PSM plus, s. r. o., se sídlem 
Starobrněnská 334/3 Brno, IČ: 29183294,   

pověřuje      
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek a 
ukládá 
předložit starostce k podpisu výzvu k podání nabídky a zahájit výběrové řízení. 
T.:  26.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

8. Výběrové řízení na akci „Vodovod Pazderna – vodovodní řad 
z ulice Tovačovské“ 

 

Usnesení č. 127/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora stavby „ Vodovod Pazderna – vo-

dovodní řad z ulice Tovačovské“ s Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, IČ: 
46292365, za cenu provedené práce 15.000 Kč (příkazník není plátce DPH), 

2. zadávací a kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu včetně návrhu smlouvy o dílo 
na realizaci zakázky, 

3. návrh na oslovení dodavatelských firem: HARKO s. r. o., se sídlem Trávník 140 Kroměříž, IČ: 63496585, 
Robert Lučan, se sídlem Hrad 408 Chropyně, IČ: 60382139, PROPAL, spol. s  r. o., se sídlem Křenovice 
81 Kojetín, IČ: 44889151, 
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pověřuje 
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek a 
ukládá 
předložit starostce k podpisu zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky, a zahájit výběrové řízení. 
T.:  24.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

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

 

9. Smlouva příkazní č. 10993/2017-TDI pro akci „Inženýrské sítě 
– Podlesí II. Etapa“ 

 

Usnesení č. 128/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy č. 10993/2017-TDI mezi městem Chropyně a firmou PIKAZ Kroměříž, spol. s r. 
o., se sídlem Ztracená 2647/16 Kroměříž, IČ: 60704926, jejímž předmětem je provádění technického dozoru 
investora na akci „Inženýrské sítě – Podlesí II. etapa“, za cenu provedené práce 45.000 Kč bez DPH. 

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

 

10. Smlouva o připojení k distribuční soustavě nového objektu 
sociálního bydlení 

 

Usnesení č. 129/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
neschvaluje 
uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerst-
nera 2151/6 České Budějovice, IČ: 25733591, jejímž předmětem je připojení k distribuční soustavě z na-
pěťové hladiny nízkého napětí č. 12238245, a  
ukládá 
informovat žadatele o stanovisku rady města. 
T.:  12.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

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

 

11. Úprava rozpočtu 
 

Usnesení č. 130/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
úpravu v rámci ukazatele Činnost místní správy – Nákup služeb. 

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

12. Revokace usnesení č. 38/064RM/2017 
 

Usnesení č. 131/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
revokuje 
usnesení číslo 0038/064RM/2017 ze dne 25.01.2017. 

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

 

Usnesení č. 132/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
rozdělení provozního příspěvku Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chro-
pyně, na rok 2017 ve výši 15.430 tis. Kč, a to 10.600 tis. Kč jako neinvestiční příspěvek (z toho 2.328 tis. 
Kč na energie) a 4.830 tis. Kč jako příspěvek na investice. 

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

 

13. Smlouva o dílo mezi Správou majetku města Chropyně, p. o., 
a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s. 

 

Usnesení č. 133/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
návrh Smlouvy o dílo mezi Správou majetku města Chropyně, p. o., a Fotbalovým klub Chropyně, z. s., 
jejímž předmětem je údržbu fotbalového areálu a 

ukládá 
uzavřít smlouvu o dílo s Fotbalovým klub Chropyně, z. s. 
T.:  01.04.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

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

 

14. Souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby 
 

Usnesení č. 134/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s provedením stavby „Odstranění teplovodní přípojky pro bytový dům čp. 620 v ulici Díly“, jejímž inves-
torem bude společnost Fatra, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541 Napajedla, IČ: 27465021. Odstraňo-
vaná stavba se nachází na pozemcích parcelní číslo 1001 a 1093/35 v katastrálním území Chropyně, které 
jsou ve vlastnictví města Chropyně, a 
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ukládá 
vyznačit souhlas města Chropyně na situačním nákresu stavby s tím, že po provedení stavby budou do-
tčené pozemky předány v původním stavu zástupci vlastníka. 
T.:  12.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

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

 

15. Na vědomí 
Usnesení č. 135/069RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. informaci starostky města o plánovaném ořezu stromu, a to vrby, která se nachází v těsné blízkosti 

bytového domu čp. 623 a 624 v ulici Díly a dále o špatnému stavu pěti thují před bytový domem čp. 
606-608 v ulici Moravská. V souvislosti s tímto rada města navrhla pokácet všech pět thují a na podzim 
před celým bytovým domem provést vhodnou výsadbu, 

2. informaci starostky města o přiznané dotaci Ministerstvem vnitra generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí – POŘÍZENÍ nové 
cisternové automobilové stříkačky z FZŠ, a dále o podané žádosti o poskytnutí individuální podpory 
na akci Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO v roce 2017 v rámci spolufinancování 
Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na Zlínský kraj ve výši 500.000 Kč.   

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová paní Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 
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