
 

 

RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Výpis usnesení z 94. jednání dne 07.02.2018 
 
 

1. Informativní zpráva o plnění usnesení 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0519/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně a Rady města Chropyně termínovaných ke dni 
07.02.2018 

II. stanoví  

nový termín plnění usnesení číslo 0068/066RM/2017 na 11.04.2018. 

 

 

2. Žádost o užití znaku města 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0520/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

užití znaku města Chropyně na výstavě s pracovním názvem "Jízda králů na Hané", kterou bude pořádat od 17.05.2018 
do 19.08.2018 Historický ústav Vlastivědného muzea v Olomouci. 

 

 

3. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2017 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0521/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

Výroční zprávu města Chropyně dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů za rok 2017. 

 

 

4. Výpověď rámcové dohody číslo 531979 se stávajícím poskytovatelem mobilních 
telekomunikačních služeb 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0522/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

ukončení stávající rámcové dohody číslo 531979 mezi městem Chropyně a dosavadním dodavatelem mobilních 
telekomunikačních služeb. 
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5. Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0523/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. uzavření Smlouvy o dílo LM/11/2018 na administraci výběrového řízení s Ing. Liborem Malůškem, se sídlem Podlesí 
II 5610, 760 05 Zlín, IČ: 87157608 za cenu 10.000 Kč, 

2. Zadávací dokumentaci a Krycí list nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro město Chropyně", 

3. návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení, a to Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem náměstí 
Junkových 2 Praha 5, IČ: 25788001, T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1 Chodov Praha, IČ: 
64949681, O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2 Michle Praha 4, IČ: 60193336. 

II. pověřuje  

starostku města jmenováním členů hodnotící komise pro výběr nabídek. 

 

 

6. "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně" - stavební práce 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0524/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. uzavření Příkazní smlouvy č. 2018004-V na administraci výběrového řízení s firmou TIZZI engineering, s. r. o., se 
sídlem Bílanská 1861/81Kroměříž, IČ: 05107521, za cenu 18.150 Kč včetně DPH, 

2. Zadávací dokumentaci a návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské 
služby města Chropyně“- stavební práce, 

3. návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení, a to KERAMO D - Dohorák, s. r. o., se sídlem Zahradní 583 
Kvasice, IČ: 27716104, Lukáš Tyl, se sídlem Masarykova 344 Chropyně, IČ: 71990411, TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., 
se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, IČ: 64608727 a Energo IPT, s. r. o., se sídlem Sušilova 602/13 Brno, IČ: 
25583026. 

II. pověřuje  

starostku města jmenováním členů hodnotící komise pro výběr nabídek. 

 

 

7. Zateplení spojovací chodby v Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., Komenského 
335 - II.etapa 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0525/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Příkazní smlouvy na zpracování zadávacích podmínek a organizaci výběrového řízení mezi městem Chropyně 
a Ing. Lenkou Štajnerovou, se sídlem Dělnická 257 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 87045958, za cenu provedené práce 
25.000 Kč bez DPH. 
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8. Oprava chodníků a osazení zábrany ulice Masarykova - výběr nejvhodnější nabídky 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0526/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. rozhoduje  

o výběru nejvhodnější nabídky, a to od firmy TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638 Kojetín, IČ: 
64608727, s cenou prací dle nabídky 604.730 Kč bez DPH. Znění dodavatelské smlouvy bylo schváleno radou města 
usnesením č. 0445/088RM/2017 dne 06.12.2017. 

 

 

9. Autobusová zastávka "Kovárna" a rozšíření ulice K. H. Máchy - technický dozor investora 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0527/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, se sídlem Třasoňova 3977 Kroměříž, IČ: 
46292365, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora, za cenu provedené práce v konečné výši 36.000 
Kč (Ing. Ondrušek není plátce DPH). 

 

 

10. Žádost o odklad termínu zápisu stavby do katastru nemovitostí 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0528/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitestvu města Chropyně schválit prodloužení zápisu dokončení stavby rodinného domu na pozemku parcelní 
číslo 175/27 v katastrálním území Chropyně,  lokalita Podlesí, xxx, do katastru nemovitostí z termínu 13.04.2019 na 
termín 31.12.2020. 

 

 

11. Žádost o odkoupení části pozemku parcelní číslo 266/2 v katastrálním území Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0529/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. ukládá  

zveřejnit záměr prodeje části pozemku o výměře cca 200 m2 parcelní číslo 266/2 v katastrálním území Chropyně, za 
cenu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle 
zákona. 

 

 

12. Zveřejnění záměru směny pozemků s Římskokatolickou farností Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0530/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  
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Zastupitelstvu města Chropyně schválit směnu pozemků bez doplatku ve vlastnictví města Chropyně parcelní čísla 
1675/25 o výměře 14 028 m2 a 1907/5 o výměře 2 512 m2, v celkové výměře 16 540 m2, za pozemky ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Chropyně 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, v celkové výměře 1 967 m2. Náklady 
spojené s převodem uhradí město Chropyně. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. 

 

 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040014352/001 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0531/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040014352/001 mezi městem Chropyně a 
firmou E.ON Distribuce, a. s,. se sídle F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, na zatíženou nemovitost 
parcelní číslo 1376/2 a 1376/5 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby s názvem 
"Chropyně, Hrad, garáže u ČOV, obnova NN". Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. Výše jednorázové úplaty činí 3.650 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 
náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jakož i náklady s uzavřením 
této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. 

 

 

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

 
USNESENÍ ČÍSLO 0532/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. zrušuje  

usnesení číslo 0516/93RM/2018 ze dne 24.01.2018, kterým přidělila byt č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, 
náměstí Svobody 27 Chropyně xxx. 

II. schvaluje  

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

 

 

15. Žádost o pronájem prostor v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o. 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0533/94RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

poskytnutí krátkodobého bezplatného pronájmu místnosti školní jídelny v Zařízení školního stravování Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., místní organizaci Svazu tělesně postižených Chropyně, o. s., se sídlem Moravská 611 Chropyně, 
IČ: 75118424, za účelem pořádání Výroční členské schůze dne 07.03.2018 v době od 15:00 do 19:00. 

 

 

16. Na vědomí 
 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0534/94RM/2018: 
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Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. společný souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 675/2018, zapsaný 
pod čj. MCH 697/2018, s vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru "Sklad 
zahradního nářadí a přístřešek Chropyně" na pozemku parcelní číslo 502/1 v katastrálním území Chropyně, vydané 
xxx, 

2. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 660/2018, zapsané pod čj. 
MCH 674/2018, o možnosti se vyjádřit k podanému odvolání na stavbu "Novostavba centra seniorů" na pozemku 
viz příloha, vydané viz příloha, 

3. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 616/2018, zapsané pod čj. MCH 
621/2018, o zastavení řízení o povolení odstranění stavby "Oprava chodníku a osazení zábrany ulice Masarykova 
Chropyně" na pozemku parcelní číslo 115, 116, 143/11 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, 
se sídlem náměstí Chropyně, IČ: 00287245, 

4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 740/2018, zapsané pod čj. 
MCH 748/2018, o zahájení řízení o povolení výjimky na stavbu "Revitalizace bytového domu ulice Nádražní 772–
774 Chropyně" na pozemku parcelní číslo106/9 v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha, 

5. otevřený dopis od xxx, zapsané pod čj. MCH 894/2018, "Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky" k 
doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu, 

6. rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/001608/2018, zapsané pod čj. MCH 
800/2018, o dodatečném stavebním povolení vodního díla "Revitalizace jezera Malý Pískáč" na pozemku parcelní 
číslo 2049, 2050/2 v katastrálním území Chropyně, vydané xxx,  

7. replika žalobců ze dne 23. ledna 2018 zaslaná Krajským soudem v Brně čj. 29A 205/2016-224, zapsaná pod čj. MCH 
667/2018, vydaná městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ. 00287245. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka města místostarostka města 


