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Usnesení č. 139/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. program zasedání Rady města Chropyně č. 071, 
2. přesunutí materiálu „Smlouva o zavedení Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospo-

dářství v Chropyni a Smlouva o zpracování osobních údajů“ tisk č. 0142-17RM na jednání Rady města 
Chropyně dne 10. května 2017. 

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

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně 
 

Usnesení č. 140/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 
2. splnění ukládací části usnesení číslo 0091/067RM/2017 (splněno k 22.03.2017), 0099/067RM/2017, 

0103/067/RM/2017, 0089/067RM/2017/a, 0089/067RM/2017b, 0111/068RM/2017/b, 0112/068RM/2017, 
0106/068RM/2017, 0108/068/RM/2017/b, 0110/068/RM/2017, RM 10/42/16b, 0097/067RM/2017, 
0111/068RM/2017, 0115/068RM/2017, 0133/069RM/2017, RM 19/60/16, 0002/062RM/2017, 
0003/062RM/2017, 0009/062RM/2017/b, 0015/063RM/2017, 0017/063RM/2017/a, 0017/036RM/2017/b, 
0029/064RM/2017, 0060/0066RM/2017/a, 0060/066RM/2017b, 0061/066RM/2017, 0062/066RM/2017, 
0063/066RM/2017, 0083/067RM/2017, 0084/067RM/201, 0085/067RM/2017, 0087/067RM/2017, 
0088/067RM/2017, 0108/068RM/2017/a, 0027/064RM/2017, 0090/067RM/2017/b, 0122/069RM/2017, 
0123/069RM/2017, 0126/069RM/2017, 0127/069RM/2017, 0129/069RM/2017, 0134/069RM/2017, 
RM 8/52/16, 0100/067RM/2017, 0095/067RM/201, 0117/068RM/2017, 0113/068RM/2017, 
0037/064RM/2017, 0101/067RM/2017,  

stanovuje 
nový termín plnění úkolů u 
a) usnesení číslo 0059/066RM/2017 ve znění: „Rada města Chropyně ukládá projednat s Arcibiskupstvím 

olomouckým, se sídlem Wurmova 9 Olomouc, IČ: 00445151, návrh na směnu pozemků s Římskokato-
lickou farností Chropyně bez doplatku. Jedná se o pozemky města Chropyně v celkové výměře 17 648 
m², a to parcelní čísla 1868/4 o výměře 2 008 m², 1868/5 o výměře 1 898 m², 1868/7 o výměře 1 689 m², 
1869/4 o výměře 137 m², 1869/5 o výměře 323 m², 1869/7 o výměře 747 m², 2042/2 o výměře 306 m², 
1466/54 o výměře 8699 m², 1928/5 o výměře 1841 m² a pozemky Římskokatolické farnosti Chropyně 
v celkové výměře 1 967 m², a to parcelní čísla 990 o výměře 417 m², 991/2 o výměře 43 m², 986/2 o 
výměře 218 m², 986/5 o výměře 129 m², 998/1 o výměře 781 m² a 325/2 o výměře 379 m². Veškeré náklady 
spojené se směnou pozemků hradí město Chropyně. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle 
zákona.  V případě souhlasného stanoviska Římskokatolické farnosti Chropyně, zveřejnit záměr směny 
pozemků“ na 31.05.2017, 

b) usnesení číslo 0090/067RM/2017/b ve znění: „Rada města Chropyně ukládá v případě schválení sou-
hlasného prohlášení a dohody o narovnání zastupitelstvem města, podepsat smlouvu o provozování 
kanalizace pro veřejnou potřebu mezi městem Chropyně a společností Vodovody a kanalizace Kromě-
říž, a. s.“ na 26.04.2017  

c) usnesení číslo 0121/069RM/2017 ve znění: „Rada města Chropyně ukládá podepsat s žadateli nájemní 
smlouvu“ na 17.04.2017.  

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

 

Usnesení č. 141/071RM/2017:  
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Rada města Chropyně 
ukládá 
zrušit těleso VO č. 3 v areálu Fatra, a. s., nacházející se u Městského kulturního střediska Chropyně.  
T.:  12.07.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

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

 

2. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Chropyně za rok 2016 

 

Usnesení č. 142/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2016 a 
ukládá 
provést opatření k odstranění drobných nedostatků uvedených ve zprávě auditora. 
T.:  24.05.2017 Zodp.: všichni vedoucí odborů 

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

 
3. Smlouva o pachtu – lokalita Chropyně a Plešovec 
 

Usnesení č. 143/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Chropyně a firmou Agroječmínek, s. r. o., se sídlem Pastvisko 
840 Chropyně, IČ:  IČ: 47900491, na parcelní čísla uvedená v příloze č. 0127-17RM-P01 o celkové výměře 
49,494 ha v lokalitě Chropyně a Plešovec za cenu 4.050 Kč/ha. 

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

 

4. Vyřazení předmětů z majetku města     
 

Usnesení č. 144/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
vyřazení předmětů uvedených v příloze č. 0130-17RM-P01 z majetku města Chropyně a Základní školy 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a 
ukládá 
a) zajistit odvoz vyřazených předmětů z organizací a zajistit jejich fyzickou likvidaci a písemně potvrdit, 

že majetek byl odvezen a fyzicky zlikvidován, 
T.:  26.4.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 
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b) zajistit zveřejnění majetku určeného k prodeji na úřední desce. Navržený majetek odprodat za nabíd-
kovou cenu uvedenou v příloze č. 0130-17RM-P01. V případě více nabídek prodat majetek zájemci, 
který nabídne nejvyšší cenu. V případě prodeje vozu Felicie KHM 52-24, uzavřít se zájemcem kupní 
smlouvu s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.  Pokud se majetek určený k pro-
deji neprodá, nezájem o tento majetek se projedná opět v likvidační komisi. V případě nezájmu o tento 
majetek zajistit jeho fyzickou likvidaci a písemně potvrdit, že i tento majetek byl fyzicky zlikvidován. 
T.:  26.4.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

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

 

5. Darovací smlouva pro Střední školu hotelovou a služeb Kromě-
říž 

 

Usnesení č. 145/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Chropyně (dárce) a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, 
se sídlem Na Lindovce 1463 Kroměříž, IČ: 47934832, (obdarovaný) ve výši 4.000 Kč, jejímž předmětem je 
financování nákladů spojených s pořádáním soutěže Gastro Kroměříž 2017, a 
ukládá 
zaslat na základě darovací smlouvy peněžitý dar ve výši 4.000 Kč obdarovanému na účet č. 
18231691/0100, VS 00287245. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

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

 

6. Žádost o odprodej nebo pronájem části pozemku za sběrným 
dvorem parcelní číslo 610/1v katastrální území Chropyně  

 

Usnesení č. 146/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
žádost o odprodej nebo pronájem části pozemku za sběrným dvorem parcelní číslo 610/1 v katastrálním 
území Chropyně a  
ukládá 
požádat o doložení znaleckého posudku č. 3002/171/2016.  
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

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

 

7. Souhlas se stavbou 
 

Usnesení č. 147/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
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vyjadřuje souhlas 
s provedením stavby „Zateplení objektu čp. 619 Moravská ulice Chropyně“, jejímž investorem bude spo-
lečenství vlastníků domu čp. 619 v ulici Moravská Chropyně. Stavba spočívá svou částí na pozemku par-
celní číslo 2383/2 v katastrálním území Chropyně, který je ve vlastnictví města Chropyně, přičemž udělený 
souhlas bude podmíněn prováděním prací mimo sezónu městského koupaliště a 
ukládá 
vyznačit souhlas se stavbou na situačním nákrese stavby a informovat žadatele o stanovisku rady města. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil  

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

 

8. Souhlas se stavbou 
 

Usnesení č. 148/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s provedením stavby „Oplocení pozemku“ parcelní číslo 293/2 v katastrálním území Chropyně investorem 
stavby. Souhlas se uděluje z titulu vlastnického práva města Chropyně k sousednímu pozemku parcelní 
číslo 294/1 v katastrálním území Chropyně a 
ukládá 
vyznačit souhlas s provedením stavby na situačním nákrese stavby a informovat žadatele o stanovisku 
rady města. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil  

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

 

9. Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivu provedení 
záměru na životní prostředí 

 

Usnesení č. 149/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
k podání podnětu na přezkum čj. KUZL 52690/2016 ze dne 23. srpna 2016 – prodloužení platnosti stano-
viska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí k záměru „Chropyně, těžba štěrkopísku v lokalitě Hej-
tman“, kterým se původní platné stanovisko prodloužilo do 10. srpna 2022, a 
ukládá 
zaslat na Krajský úřad Zlínského kraje podnět k přezkumu s řádným odůvodněním. 
T.:  26.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

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

 

10. Oprava mostu výměnou v ulici E. Filly. 
 

Usnesení č. 150/071RM/2017:  
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Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
informace k připravované investici „Oprava mostu výměnou v ulici E. Filly“, dle které je zřejmé, že stavba 
si vyžaduje ke svému provedení povolení příslušného stavebního úřadu a 
ukládá 
a) získat potřebná povolení k provedení stavby v co nejkratším termínu, 

T.: 21.06.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 
b) zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště. 

T.: ihned Zodp.: Mgr. Kalinec 
 

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

 

11. Zrušení výběrového řízení na akci „Inženýrské sítě – Podlesí 
II. etapa“ 

 

Usnesení č. 151/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
ruší 
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Inženýrské sítě – Podlesí II. etapa“ schválené usnesením č. 
0070/066RM/2017. 

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

 

12. Opakované výběrové řízení na akci „Inženýrské sítě – Podlesí 
II. etapa“ 

 

Usnesení č. 152/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. uzavření smlouvy o dílo LM/10/2017 na organizaci výběrového řízení s Ing. Liborem Malůškem, Podlesí 

II 5610, 760 05 Zlín, IČ: 87157608 za cenu 14 000 Kč, Ing. Malůšek je neplátce DPH, 
2. oznámení výběrového řízní – zadávací podmínky na zakázku malého rozsahu „Inženýrské sítě – Pod-

lesí II. etapa“, 
3. návrh znění smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Inženýrské sítě – Podlesí II. etapa“, 
pověřuje 
starostku města Ing. Věru Sigmundovou jmenováním členů hodnotící komise pro výběr nabídek a 
ukládá 
předložit starostce k podpisu oznámení výběrového řízní – zadávací podmínky na zakázku malého roz-
sahu „Inženýrské sítě – Podlesí II. etapa“, a zahájit výběrové řízení. 
T.:  18.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1  
Schváleno v předloženém znění 
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13. Souhlas s užitím znaku města 
 

Usnesení č. 153/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s užitím znaku města Chropyně na obálku dětských omalovánek a 
ukládá 
poskytnout žadateli znak v požadovaném formátu. 
T.:  20.04.2017 Zodp.: Bc. Jedličková 

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

 

14. Zásady pro používání sociálního fondu 
 

Usnesení č. 154/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
Přílohu č. 1 Statutu sociálního fondu zaměstnanců města – Zásady pro používání sociálního fondu za-
městnanců města zařazených do městského úřadu, do organizačních složek zřízených městem a uvolně-
ných členů zastupitelstva města. 

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

 

15. Úprava rozpočtu v rámci ukazatele 
 

Usnesení č. 155/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
úpravu v rozpočtu města Chropyně pro rok 2017 v rámci ukazatele 4351 Pečovatelská služba. 

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

 

16. Přidělení bytů 
 

Usnesení č. 156/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
revokuje 
bod č. 2 v usnesení číslo 0115/068/RM/2017 ze dne 14. března 2017, kterým byl přidělen uvolněný byt č. 2 
v ulici Tyršova čp. 833. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 
Schváleno v předloženém znění 
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Usnesení č. 157/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
přidělení uvolněných bytů: 
1. č. 2 v ulici Tyršova čp. 833 o velikosti 28,06 m2, a to ihned, 
2. č. 14 na náměstí Svobody čp. 247 o velikosti 42,27 m2, a to ihned.  
ukládá 
podepsat s žadateli nájemní smlouvu. 
T.: ihned Zodp.: Mgr. Kalinec 

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

 

 

Usnesení č. 158/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
ukládá 
předsedkyni bytové komise uvádět v předkládaných materiálech důvody, které vedly bytovou komisi 
k přidělení bytu. 
T.: ihned Zodp.: paní Supová 

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

 

17. Rozpis úkolů vzešlých z jednání Zastupitelstva města Chro-
pyně dne 23. března 2016 

 

Usnesení č. 159/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
pověřuje 
1. plněním usnesení č. ZM 4/17/2017 ve znění: „Zastupitelstvo města Chropyně ukládá Radě města Chro-

pyně připravit podmínky pro výběrové řízení na sběr, svoz a uložení směsného komunálního a sepa-
rovaného tříděného odpadu a provoz sběrného dvora“ vedoucího odboru výstavby a životního pro-
středí,  

2. plněním usnesení č. ZM 34/17/2017 ve znění: „Zastupitelstvo města Chropyně ukládá zpracovat pro-
jektovou dokumentaci pro územní řízení pro variantu c) u návrhu rekonstrukce nebo výstavby objektu 
radnice města Chropyně“ vedoucího odboru výstavby a životního prostředí, a 

ukládá 
realizovat majetkoprávní záležitosti schválené usnesením číslo ZM 15/17/2017 až ZM 30/17/2017. 
T.:  07.06.2017 Zodp.: Ing. Macháčková, Bc. Jedličková 

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

 

18. Na vědomí 
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Usnesení č. 160/071RM/2017:  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. informaci Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o čtvrtletním hlášení úrazů za období prosi-

nec 2016 – březen 2017, 
2. oznámení Krajské veterinární správy, se sídlem Kojetínská 1347/86 Kroměříž, o konání veřejného vy-

stoupení se zvířaty v areálu ZKO Chropyně dne 22. dubna 2017, 
3. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1937/2017, za-

psané pod čj. 1989/2017, o zahájení společného řízení na stavbu „Stavební úpravy a přístavba kalírny 
k objektu č. 29 Chropyňské strojírny, a s.“ na pozemku parcelní číslo 1103/203, 1106/251, 2253/1, 
2253/3, 2253/4 v katastrální území Chropyně, vydané firmě Chropyňská strojírna, a. s., se sídlem Ko-
menského čp. 75 Chropyně, IČ: 18189679, 

4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1837/2017, za-
psané pod čj. 1871/2017, o zahájení řízení k záměru odstraněn stavby „Teplovodní přípojka pro bytový 
dům ulice Díly čp. 620 Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 1001,1193/35 v katastrálním území Chro-
pyně, vydané firmě Fatra, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 1541 Napajedla, IČ: 27465021,  

5. výzva odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1717/2017, zapsané 
pod čj. 1801/2017, o dodatečném povolení stavby „Plynová kotelna pro bytový dům ulice Díly čp. 620 
v Chropyni“ na pozemku parcelní číslo 1028/1 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě ALFA 
2000, s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 172 Olomouc, IČ: 25337149, 

6. územní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1775/2017, 
zapsané pod čj. 1799/2017, s umístěním stavby „Chropyně, garáže, kab. Smyčka NN“ na pozemku par-
celní číslo 1080/2 (zahrada) 668/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Chropyně, vydané firmě E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151 České Budějovice, 

7. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2129/2017, za-
psané pod čj. 2138/2017, o postoupení věci ohlášení odstranění stavby „Lávka přes Mlýnský náhon – 
propojení lokalit Podlesí a ulice E. Filly“ na pozemku parcelní číslo 247/5, 106/1, 251/2 v katastrálním 
území Chropyně, vydané viz příloha, 

8. sdělení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2136/2017, zapsané 
pod čj. 2148/2017, o schválení navrhovaného záměru pro dělení pozemků parcelní číslo 1583/18 a 
1583/22 v katastrálním území Chropyně z důvodu prodeje nově vzniklého pozemku parcelní číslo 
1583/39 a 1583/40 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha, 

9. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2136/2017, za-
psané pod čj. 2145/2017, o zahájení řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 
8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to 2 ks 
smrků nacházejících se na pozemku parcelní číslo 374/28 Chropyně, vydané viz příloha, 

10. usnesení odboru životního prostředí oddělení ochrany vod a prostředí – vodovodní úřad Městského 
úřadu Kroměříž čj. MeUKM/019646/2017, o stanovení lhůty k vyjádření se k podkladům ke správnímu 
řízení ve věci vydání rozhodnutí pro schválení dokumentu manipulační řád: „Zámecký rybník Chro-
pyně, Malý Chropyňský rybník“, vydané viz příloha, 

11. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2134/2017, za-
psané pod čj. 2154/2017, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Revitalizace byto-
vého domu čp. 659 ulice Tyršova Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 2118/1, 1064 v katastrálním 
území Chropyně, vydané stavebnímu bytovému družstvu Svornost, se sídlem Ztracená 2647 Kroměříž, 
IČ: 00156931, 

12. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2134/2017, za-
psané pod čj. 2154/2017, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Revitalizace byto-
vého domu čp. 659 ulice Tyršova Chropyně“ na pozemku parcelní číslo 2118/1, 1064 v katastrálním 
území Chropyně, vydané viz příloha, 

13. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2180/2017, za-
psané pod čj. 2215/2017, o zahájení územního řízení o umístění stavby „Chropyně, zahr. kolonie, rozš. 
DS“ na pozemku viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151 České Budějovice, 



Rada města Chropyně, 12. dubna 2017 
Výpis usnesení ze zápisu č. 071  10/10 

14. sdělení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2170/2017, zapsané 
pod čj. 2251/2017, o schválení navrhovaného záměru prodeje nově vzniklého pozemku parcelní číslo 
1376/45 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chro-
pyně, IČ: 00287245. 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová paní Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 
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