
RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Výpis usnesení z 93. jednání dne 24.01.2018 
 

 

1. Informativní zpráva o plnění uložených úkolů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0506/93RM/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 24.01.2018. 

II. stanoví  

nový termín plnění usnesení: 

1. číslo 0320/082RM/2017/b na 21.02.2018 a 

2. číslo 0421/087RM/2017 na 07.02.2018. 

 

 

2. Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 - Sociální poradna 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0507/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

podporu rozvojovému záměru pro rok 2019 Sociální poradny Charity Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, 
IČ: 18189750, pro potřeby rozšíření kapacity této sociální služby. 

 

 

3. Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 - Osobní asistence 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0508/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

podporu rozvojovému záměru pro rok 2019 Osobní asistence Charity Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, 
IČ: 18189750, pro potřeby rozšíření kapacity této sociální služby. 

 

 

4. Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 - Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0509/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  
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podporu  rozvojovému záměru Odborné sociální poradenství a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Rodinného centra Kroměříž, z. s., se sídlem Kollárova 658/13 Kroměříž, IČ: 044 12 672, z důvodu jejich potřebnosti 
a zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi ve městě Chropyni. 

 

 

5. Návrh na obsazení bytů č. 8 a č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí 
Svobody 27 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0510/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 27 Chropyně: 

 

1. č. 8 xxx, 

  

2. č. 11 xxx. 

 

 

6. Pověření výkonem opatrovnictví 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0511/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. pověřuje  

výkonem opatrovnictví xxx, za město Chropyně Mgr. Ivanu Zlámalovou, sociální pracovnici odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Chropyně, v rozsahu dle současného pravomocného Usnesení Okresního soudu v Přerově. 

 

 

7. Smlouva E.ON Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene číslo 1040012653/001 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0512/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040012653/001 mezi městem Chropyně a 
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, jejímž 
předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, T19 Drahy, kab. vývod NN“ za účelem umístění distribuční 
soustavy – kabelového vedení NN, kabelové skříně NN 2 na pozemku města Chropyně parcela číslo 1238/2, 1239/3, 
41/40, 1234/6, 1237/35 v katastrálním území Chropyně. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 37.600 Kč. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy hradí firma E.ON Distribuce, a. s. 

 

 

8. Návrh kácení stromů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0513/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  
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kácení 1 ks smrku na pozemku parcelní číslo 9 v zahradě za budovou Městského úřadu Chropyně a 1 ks smrku na 
pozemku parcelní číslo 15  v zahradě Domu s pečovatelskou službou Chropyně. 

 

 

9. Smlouva o dílo - deratizace v roce 2018 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0514/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a  firmou 3xD, spol. s r. o., se sídlem Jarmily Glazarové 370/5a 
Olomouc - Hejčín, jejíž předmětem je deratizace města Chropyně pro rok 2018, s cenou jarní části deratizace 25.450 
Kč bez DPH a podzimní části deratizace 20.150 Kč bez DPH. 

 

 

10. Žádost o bezplatný pronájem Městského kulturního střediska Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0515/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

bezplatný pronájem prostor Městského kulturního střediska v Chropyni  Sdružení rodičů a přátel školy při Základní 
škole Chropyně, z. s., se sídlem Komenského 350 Chropyně, IČ: 22414677, za účelem pořádání akce "Školní ples" 
dne 10. března 2018. 

 

 

11. Návrh na obsazení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí 
Svobody čp. 27 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0516/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Chropyně, náměstí Svobody 27 xxx. 

 

 

12. "Město Chropyně - tisk periodika" - zadávací podmínky 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0517/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Město Chropyně - tisk periodika" 

2. návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení: 

- HART PRESS, spol. s r. o.,  IČ:  60736437, se sídlem tř. Tomáše Bati 1574 Otrokovice, 

- TISKÁRNA . BUDÍK . GRAFIKA, s. r. o., IČ: 26850371, se sídlem Nádražní 1712/5 Šternberk, 

- TISKÁRNA POLIČKA, s. r. o., IČ: 28339720, se sídlem Rašínova 103/2 Brno 

II. pověřuje  
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starostku města jmenováním členů hodnotící komise pro výběr nabídek. 

 

 

13. Na vědomí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0518/93RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1.  územní souhlas odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 303/2018, zapsané 
pod č. 316/2018, o umístění stavby "Chropyně, Valenta, kab. přípojka NN" na pozemku parcelní číslo 651, 
374/1, 374/28, 374/32, 549 v katastrálním území Chropyně, vydané společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F. A: Gerstnera 2151 České Budějovice, 

2.  výzva odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 302/2018, zapsané pod č. 
309/2018, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu "Přeložka VN, rozvody NN, STL, plynovod, 
veřejné osvětlení, přeložka přípojek pro rodinný dům xxx (NN, STL plynovod, přípojka SLP), příprava území, 
zpevněné plochy pro tříděný odpad, kiosková transformace - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů 
Chropyně - Podlesí" - část STL plynovod na pozemku parcelní číslo 175/15 a 192/10 v katastrálním území 
Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245, 

3.  oznámení odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 376/2018, zapsané pod č. 
440/2018, o zahájení územního řízení o umístění stavby "Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni" na 
pozemku viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 
Chropyně, IČ: 00287245, 

4.   rozhodnutí odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 393/2018, zapsané pod č. 
409/2018, o prodloužení doby zkušebního provozu stavby "Přístřešek pro uskladnění zemědělských strojů a 
manipulační plocha pro skladování interních materiálů - kompostárna pro město Chropyně" na pozemku 
parcelní číslo 295/2 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 
Chropyně, IČ: 00287245, 

5.  sdělení odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 489/2018, zapsané pod č. 
498/2018, o seznámení se s podklady rozhodnutí ve věci "Novostavba rodinného domu s garáží v katastrálním 
území Chropyně" na pozemku parcelní číslo 668/2, 668/7, 715/36 v katastrálním území Chropyně, vydané xxx. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová 
starostka města 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Sanislová Anna 
Datum vyhotovení výpisu: 05.02.2018 
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