
RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Výpis usnesení z 91. jednání dne 10.01.2018 
 

 

1. Informativní zpráva o plnění uložených úkolů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0493/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a Zastupitelstvem města Chropyně 
termínovaných k jednání rady města dne 10.01.2018. 

II. stanoví  

nový termín plnění usnesení:  

1. číslo 0302/081RM/2017 na 07.02.2018 a 

2. číslo 0320/082RM/2017/b na 24.01.2018. 

 

 

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039301/005 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0494/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030039301/005 mezi městem Chropyně a 
firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400 na zatíženou 
nemovitost parcelní číslo 1261/1 a 1597 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s 
názvem „Chropyně, vodojem,VaK, kabel NN“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována 
ve veřejném zájmu. Výše jednorázové úplaty činí 9.019 Kč.  Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 
náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s 
uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. 

 

 

3. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0495/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

úpravu rozpočtu města Chropyně pro rok 2018 v rámci ukazatele - Silnice. 

 

 

4. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0496/91RM/2018: 
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Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

úpravu Rozpočtu města Chropyně pro rok 2018 v rámci ukazatele - Volba prezidenta republiky. 

 

 

5. Smlouva o převodu majetku - radiostanice pro JPO Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0497/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se 
sídlem Přílucká 213 Zlín, IČ: 70887306 jejímž předmětem je bezúplatný převod vozidlové radiostanice HT 6991DC 
PEGAS pro JPO Chropyně. 

 

 

6. Souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví města Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0498/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

se stavbou "Revitalizace bytového domu v ulici Nádražní čp. 772, 773, 774, Chropyně", která bude částečně 
zasahovat do pozemku parcelní číslo 1067/22 v katastrálním území Chropyně, které je ve vlastnictví města 
Chropyně. 

 

 

7. Vyjádření města Chropyně ke stavbě "Chropyně, vodojem, VaK, kabel NN" 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0499/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

se stavbou "Chropyně, vodojem, VaK, kabel NN", jejímž investorem bude E.ON Distribuce, a. s., sídlem  F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice. Součástí souhlasného vyjádření bude upozornění na přítomnost kabelového 
vedení veřejného osvětlení a sloup VO se svítidlem, nacházejícím se v místě stavby na pozemku ve vlastnictví města 
Chropyně. 

 

 

8. "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov", závazné stanovisko procesu 
EIA a podklady k jednání dne 16.01.2018 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0500/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby "Modernizace trati 
Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov", které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 20. prosince 2017 pod čj. 
MZP/2017/570/1168,  
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2. pozvánku na vstupní jednání v profesi mosty, propustky a pozemní komunikace, které se svolává v rámci 
zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby na den 16. ledna 2018 a  

3. záměr města Chropyně předložit na uvedeném vstupním jednání vlastní dopravní řešení pro křížení 
modernizované trati s pozemními komunikacemi v katastru města Chropyně, které v současnosti zpracovává na 
základě objednávky města Chropyně Ing.Řihák Vojtěch - ComTech, Projektování dopravních staveb, se sídlem 
Nitranská 4486/16 Kroměříž. 

 

 

9. Vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání veřejného prostranství 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0501/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

s vyhrazením parkovacího místa pro xxx, a to na parkovišti u čp. 529 v ulici Tyršova Chropyně. Vyhrazení parkovacího 
místa bude zpoplatněno dle vyhlášky o místním poplatku. 

 

 

10. Vyhrazení parkovacího místa - zvláštní užívání veřejného prostranství 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0502/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

s vyhrazením parkovacího místa pro xxx, a to na parkovišti u čp. 713 v ulici Moravská Chropyně. Vyhrazení 
parkovacího místa bude zpoplatněno dle vyhlášky o místním poplatku. 

 

 

11. Přidělení bytu č. 14 Tyršova 833 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0503/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

přidělení bytu č. 14 v ulici Tyršova xxx, a jako náhradníka xxx. 

 

 

12. Na vědomí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0504/91RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. informaci starostky města o zaslaném poděkování Linkou bezpečí, z. s., městu Chropyně za to, že se zabývalo 
žádostí o příspěvek na podporu aktivit Linky bezpečí, z. s., 

2. informaci ředitele Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, o 
Čtvrtletním hlášení úrazů pro Radu města Chropyně, za období měsíce září až prosinec 2017, 

3. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 214/2018, zapsané pod čj. 
MCH 218/2018, o umístění stavby "Chropyně, Acosta, VN + TS + NN" na pozemku parcelní č. 1871/1, 1871/2 v 
katastrálním území Chropyně, vydané firmě E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, 
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4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 132/2018, zapsané pod čj. 
MCH 155/2018, o zahájení společného řízení na stavbu "Stavební úpravy bytového domu Chropyně Moravská 614-
615" na pozemku parcelní číslo 1192/2, 1193/35 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha, 

5. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 40/2018, zapsané pod čj. 
MCH 25/2018, o umístění stavby "Novostavba centra seniorů" na pozemku viz příloha v katastrálním území 
Chropyně, vydané společnosti Senior centrum Ječmínek, s. r. o., se sídlem Skaštice 34 Kroměříž, 

6. souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 255/2018, zapsané pod čj. MCH 
279/2018, s provedením změny stavby před jejím dokončením stavby "Novostavby rodinného domu na pozemku 
parcelní číslo xxx, Plešovec" na pozemku parcelní číslo 250, 263 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová 
starostka města 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Sanislová Anna 
Datum vyhotovení výpisu: 25.01.2018 
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