
 

 

RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Výpis usnesení z 95. jednání dne 27.02.2018 
 
 

USNESENÍ 

Rada města Chropyně 

schvaluje 

program jednání č. 95 dne 27.02.2018. 

 

 

1. Informativní zpráva o plnění usnesení 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0535/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně a Rady města Chropyně termínovaných ke 
dni 21.02.2018 

II. stanoví  

nový termín plnění usnesení číslo 0320/082RM/2017 na 07.03.2018. 

 

 

2. Zásady pro používání sociálního fondu zaměstananců města Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0536/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

Zásady pro používání Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně. 

 

 

3. Smlouva o potravinové pomoci 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0537/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o potravinové pomoci mezi městem Chropyně a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., se 
sídlem Hrbovská 1561 Vsetín, IČ: 04024915, jejímž předmětem jsou bezúplatné dodávky potravin odebírající 
organizaci s cílem zajistit bezplatnou distribuci těchto potravin osobám v tísni. 
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4. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0538/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

úpravu Rozpočtu města Chropyně pro rok 2018 v rámci ukazatele 6118 - Volba prezidenta republiky. 

 

 

5. Město Chropyně - tisk periodika - výběr nejvhodnější nabídky 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0539/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. rozhoduje  

o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu "Město Chropyně - tisk periodika", a to nabídky firmy 
HART PRESS, spol. s r. o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1574 Otrokovice, IČ: 60736437. 

 

 

6. "Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II. etapa" - výběrové řízení 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0540/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. Zadávací dokumentaci a  Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení spojovací 
chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - II.etapa",  

2. návrh znění Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby "Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komenského v Chropyni - 
II.etapa",  

3. návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení: Energo IPT, s. r. o., se sídlem Měrovice nad Hanou 230  
Měrovice, IČ: 25583026, Středomoravské stavby, s. r. o., se sídlem Svépomoc 2012/51 Přerov, IČ: 49689053, VW 
Wachal, a. s., se sídlem Tylova 220/171 Kroměříž, IČ: 25567225. 

II. pověřuje  

starostku města jmenováním členů hodnotící komise pro výběr nabídek. 

 

 

7. Veřejné osvětlení Chropyně - EFEKT 2018 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0541/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Závěrečnou zprávu projektu "Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení ve městě Chropyni" - I. etapa. 

II. ukládá  

pokračovat v přípravě II.etapy rekonstrukce veřejného osvětlení Chropyně s využitím dotačního programu EFEKT 
2018 na výměnu světel. 
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8. Souhlas se stavbou - revitalizace bytového domu Dr. Emila Axmana čp. 574, 575 Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0542/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

s povolením a provedením stavby "Revitalizace bytového domu Dr. Emila Axmana čp. 574, 575 v Chropyni". 

 

 

9. Vyjádření ke stavbě "Víceúčelová hala HS Chropyně" 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0543/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

se stavbou "Víceúčelová hala HS Chropyně", jejímž investorem je Arcibiskupství olomoucké, se sídlem Wurmova 
562/9 Olomouc. Souhlas se podmiňuje požadavkem, aby byly u nejbližší obytné zástavby dodrženy příslušné 
hygienické limity hluku. 

 

 

10. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 
1040014237/001 a žádost o vyjádření pro územní souhlas a provádění stavby 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0544/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy číslo 1040014237/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a 
firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, na zatíženou 
nemovitost pozemek parcelní číslo 267/1 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem je umístění stavby 
s názvem „Chropyně, Hrázky - kabel NN, Kotalová“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. Výše jednorázové úplaty činí 6.900 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. 

II. souhlasí  

s povolením a provedením stavby „Chropyně, Hrázky - kabel NN, Kotalová“. 

 

 

11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 
1030042756/001 a 1030042756/002 a žádost o vyjádření pro územní souhlas a provádění 
stavby 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0545/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  



strana 4 

 

 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, a to: 

1. číslo 1030042756/001 na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 668/2 v katastrálním území Chropyně, 
jejímž předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN". Jedná se o síť 
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Výše jednorázové úplaty činí 1.500 
Kč a 

2. číslo 1030042756/002 na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 668/7 v katastrálním území Chropyně, 
jejímž předmětem je umístění stavby s názvem „Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN". Jedná se o síť 
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Výše jednorázové úplaty činí 1.500 
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 těchto smluv se zavazuje v celém rozsahu 
uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. 

II. souhlasí  

s provedením stavby „Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN". 

 

 

12. Žádost o odkoupení části pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec a 
souhlas se stavbou 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0546/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. ukládá  

zveřejnit záměr prodeje části pozemku o výměře maximálně 15 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcelní 
číslo 245  v katastrálním území Plešovec, za cenu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

II. souhlasí  

s povolením stavby "Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16" v Plešovci, dle projektové dokumentace 
stavby z 02/2017, včetně přesahu stavby na pozemek města parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec, 
tvořený zateplením objektu a novou konstrukcí sedlové střechy, pro vlastníka stavby xxx. 

 

 

13. "Poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb pro město Chropyně" - výsledek 
výběrového řízení 

 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0547/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. zrušuje  

výběrové řízení na akci „Poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb pro město Chropyně“ konaného dne 
27.02.2018. 

 

 

14. Přidělení bytu v ulici Tyršova 833 Chropyně 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0548/95RM/2018: 
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Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

přidělení bytu č. 5 v ulici Tyršova 833 Chropyně xxx. 

 

 

15. Na vědomí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0549/95RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 631/2018, zapsané pod 
čj. 1070/2018, o povolení kácení 1 ks smrku nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 9 v katastrálním území 
Chropyně a 1 ks smrku na pozemku parcelní číslo 15 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, se 
sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245, 

2. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 999/2018, zapsané pod 
čj. 1095/2018, o umístění stavby „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, 

3. závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2017/570/932, zapsané pod čj. 
MCH 1012/2018, o záměru „Provoz recyklace plastů – navýšení kapacity“ doručené veřejnou vyhláškou, 

4. oznámení odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/010030/2018, zapsané pod čj. MCH 
1005/2018, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání pro vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla 
„Úprava odtokových poměrů dešťových vod ze skladu Plešovec“ na pozemcích parcelní číslo 150/2, 150/15, 
150/16, 151 a 271 v katastrálním území Plešovec, vydané viz příloha, 

5. rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. MZP/2018/570/187, zapsané pod čj. MCH 1092/2018, o 
zamítnutí odvolání  obchodní společnosti EKO Agrostav, a. s., Přerov, proti rozhodnutí vydaném v přezkumném 
řízení Krajským úřadem Zlínského kraje, kterým bylo zrušeno stanovisko ze dne 23.08.2016 o prodloužení 
platnosti souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru "CHROPYNĚ, těžba štěrkopísku v lokalitě 
"Hejtman" a její následná rekultivace", vydané viz příloha, 

6. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené na místě dne 12.02.2018  daňovým poradcem Ing. 
Karlem Ondráškem u organizace Tělovýchovná jednota Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, 
IČ: 00545333, 

7. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené na místě dne 12.02.2018 daňovým poradcem Ing. 
Karlem Ondráškem u organizace Fotbalový klub Chropyně, z. s., spolek, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, 
IČ: 70801860, 

 8. rozhodnutí  odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1226/2018, zapsané pod 
čj. 1246/2018, o povolení výjimky pro umístění stavby "Revitalizace bytového domu ulice Nádražní 772-774 v 
Chropyni" na pozemku parcelní číslo v katastrálním území Chropyně,  vydané viz příloha, 

9. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1547/2018, zapsané pod 
čj. 1561/2018, o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného 
domu čp. 16 Plešovec“ na pozemku stavební parcela č. 193 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx. 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka města místostarostka města 


