
 

 

RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Výpis usnesení z 96. jednání dne 07.03.2018 
 
 

USNESENÍ 

Rada města Chropyně 

schvaluje 

program jednání č. 96 dne 07.03.2018. 

 

 

1. Informativní zpráva o plnění usnesení 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0550/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně a Rady města Chropyně termínovaných 
ke dni 07.03.2018. 

II. stanoví  

nový termín plnění usnesení číslo 6/23ZM/2017 na 21.03.2018. 

 

 

2. Odkoupení pozemků parcelní čísla 710, 715/15 a 715/2 v katastrálním území Chropyně 
v lokalitě vlakového nádraží a Zadní díly 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0551/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení pozemků: 

1. parcelní číslo 710 o výměře 4 703 m2 a parcelní číslo 715/15 o výměře 723 m2 za cenu 350 Kč/m2 od xxx, 

2. parcelní číslo 715/2 o výměře 3 989 m2 za cenu 350 Kč/m2 od xxx.  

Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

 

 

3. Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p.o. 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0552/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  
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Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 5 o předání majetku mezi městem 
Chropyně a Správou majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 47933763, 
v celkové hodnotě 6.464.722,98 Kč. 

 

 

4. Rozbor hospodaření města Chropyně v roce 2017 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0553/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně vzít Rozbor hospodaření města Chropyně za rok 2017 na vědomí. 

 

 

5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 266/2 – nabídka 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0554/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstsvu města Chropyně schválit prodej části pozemku parcelní číslo 266/2 o výměře cca 200 m2 
v katastrálním území Chropyně za cenu 210 Kč/m2 xxx. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí 
nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

 

 

 

6. Odkoupení pozemků parcelní číslo 605/1 a 605/3 v katastrálním území Chropyně od 
Českých drah, a. s. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0555/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení pozemků parcelní číslo 605/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 960 m2 a parcelní číslo 605/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 921 m2 
v katastrálním území Chropyně od Českých drah, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222 Praha 1, IČ: 
70994226, za cenu 270.000 Kč. Náklady na zaplacení správního poplatku za řízení o povolení vkladu ponese 
prodávající. 

 

 

7. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Podlesí – nabídky 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0556/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemků: 
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1. parcelní číslo 192/21 (pomocné číslo 19) o výměře 855 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 501Kč/m2 
xxx,  

2. parcelní číslo 192/24 (pomocné číslo 24) o výměře 547 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 520 Kč/m2 
xxx, 

3. parcelní číslo 180/7 (pomocné číslo 29) o výměře 1 147 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 500Kč/m2 
xxx. 

Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle zákona. 

 

 

8. Zpětvzetí žádosti o odkoupení části pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území 
Plešovec 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0557/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

zpětvzetí žádosti xxx o koupi části pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec. 

 

 

9. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně závazné 
vyhláška města Chropyně č.1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového 
fondu ve městě Chropyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0558/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě. 

 

 

10. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2018 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0559/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2018. 

 

 

11. Pojištění nového vozidla Renault Kangoo 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0560/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  
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doplnění pojistné smlouvy č. 15931778 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
Renault Kangoo RZ 6Z27901 ve výši 1.848 Kč ročně a dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8060873119 na 
havarijní pojištění vozidla Renault Kangoo RZ 6Z27901 u ČSOB Pojišťovny, a. s., se sídlem Masarykovo náměstí 
1458 Pardubice, IČ: 45534306, za roční pojistné 6.530 Kč. 

 

 

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0561/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit Smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 číslo: D/0265/2018/SOC. 

 

 

13. Žádost Charity Kroměříž o poskytnutí prostor 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0562/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

bezúplatné poskytnutí prostor Městského kulturního střediska Chropyně v roce 2018 za účelem činnnosti 
kontaktního místa Sociální poradny Charity Kroměříž. 

 

 

14. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2018 – sociální oblast 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0563/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Kroměříže, IČ: 652 70 029, se sídlem Žerotínova 2907/67 Kroměříž, ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu 
provozních nákladů v roce 2018 spojených s pobytem obyvatel domovů pro seniory, kteří byli původně občany 
města Chropyně. 

II. schvaluje  

uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně na rok 2018 mezi městem 
Chropyně a příjemci: 

1. Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Chropyně, se sídlem Moravská 611 
Chropyně, IČ: 75118424, na činnost organizace v roce 2018 ve výši 30.000 Kč, 

2. KoTě, o. p. s., se sídlem Masarykova 253 Chropyně, IČ: 27695867, na činnost organizace v roce 2018 ve výši 
30.000 Kč, 

3. Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PŘEROV, z. p. s., se sídlem U Výstaviště 525/5 Přerov, IČ: 70009953, na činnost 
organizace v roce 2018 ve výši 5.000 Kč, 

4. Astras, o. p. s., se sídlem Purkyňova 702/3 Kroměříž, IČ: 29267609, na částečnou úhradu nákladů spojených 
s poskytováním služeb azylového domu občanům města Chropyně v roce 2018 ve výši 7.000 Kč, 
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5. Korálky Kroměříž, z. s., se sídlem Elišky Krásnohorské 3634/19 Kroměříž, IČ: 70278873, na zabezpečení 
provozu auta zajišťujícího dopravu žáků-občanů města do Speciální ZŠ a MŠ Kroměříž ve výši 7.000 Kč, 

6. Charita Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, IČ: 18189750, na podporu činnosti Kontaktního centra 
PLUS a jeho terénní práce v Chropyni v roce 2018 ve výši 8.000 Kč, 

7. Charita Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, IČ: 18189750, na podporu činnosti Sociální poradny a 
její terénní práce v Chropyni v roce 2018 ve výši 4.000 Kč, 

8. Charita Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1 Kroměříž, IČ: 18189750, na podporu provozu Charitního domu 
pokojného stáří Cetechovice v roce 2018 ve výši 3.000 Kč, 

9.  Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem Gahurova 5265 Zlín, IČ: 26593823, na 
činnost organizace v roce 2018 ve výši 2.000 Kč. 

III. ukládá  

rozpočtovým opatřením navýšit položku 3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím – 
dotace sociální oblast o 100.000 Kč. 

 

 

15. Žádost o uvolnění tartanového oválu 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0564/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uvolnění atletického oválu na stadionu v Chropyni ve dnech 11.05.2018 až 13.05.2018 pro Sbor dobrovolných    
hasičů Chropyně na přípravu a uspořádání okresního kola hry Plamen. 

 

16. Rámcová dohoda na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 

USNESENÍ ČÍSLO 0565/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Rámcové dohody číslo O2OP/716390 mezi městem Chropyně a firmou O2 Czech Republic, a. s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2 Michle Praha 4, IČ: 60193336, jejímž předmětem jsou podmínky poskytování 
mobilních služeb elektronických komunikací na dobu 12 měsíců. 

 

 

17. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2018 – PROGRAM Z 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0566/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí 
č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně na podporu zájmových a 
volnočasových aktivit občanů města Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2018 mezi městem 
Chropyně a příjemci: 

1. z titulu PROGRAM Z I – podpora zájmových a volnočasových aktivit: 
a. Junák – český skaut, středisko krále Ječmínka, z. s., se sídlem náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 

47935855, ve výši 19.500 Kč, 
b. Asociaci TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, p. s., se sídlem Komenského 335 Chropyně, IČ: 

75102617, ve výši 32.000 Kč, 
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c. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem Hrad 466 Chropyně, IČ: 67006566, ve 
výši 16.100 Kč, 

d. Spolek "PŘIDEJ SE K NÁM", se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, ve výši 31.400 Kč, 

2. z titulu PROGRAM Z III – podpora pořádání významných akcí: 
a. Spolek "PŘIDEJ SE K NÁM", se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na 4. Setkání pěveckých 

sborů Napříč generacemi ve výši 5.500 Kč 
b. Spolek "PŘIDEJ SE K NÁM", se sídlem Moravská 611 Chropyně, IČ: 22715207, na Chropyňský festival 

mládežnických dechových orchestrů ve výši 5.250 Kč, 

3. z titulu PROGRAM Z IV – podpora provozování volnočasových zařízení: 
a. Junák – český skaut, středisko krále Ječmínka, z. s., se sídlem náměstí Svobody 40 Chropyně, IČ: 

47935855, ve výši 31.200 Kč, 
b. Asociaci TOM ČR, TOM 21401 Kamínek Chropyně, p. s., se sídlem Komenského 335 Chropyně, IČ: 

75102617, ve výši 16.400 Kč, 
c. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Obránců míru Chropyně, se sídlem Hrad 466 Chropyně, IČ: 67006566, ve 

výši 18.400 Kč. 

 

 

18. Žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2018 – PROGRAM S 
 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0567/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně poskytnout dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 
6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně, z titulu PROGRAM S na podporu 
sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let na rok 2018 těmto 
příjemcům: 

1. 1. z titulu PROGRAM S I – podpora sportovní a tělovýchovné činnosti: 
a. a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, ve výši 557.200 Kč, 
b. b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 

234.200 Kč, 
c. c) Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 

65268792, ve výši 66.100 Kč. 

2. z titulu PROGRAM S IV - podpora provozování sportovních zařízení: 

a. a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně IČ: 00545333, ve výši 449.000 Kč, 
b. b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 

117.200 Kč. 

II. schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní 
směrnicí č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně z titulu PROGRAM S na 
podporu sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na 
rok 2018 mezi městem Chropyně a příjemci: 

1. z titulu PROGRAM S I – podpora sportovní a tělovýchovné činnosti ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub 
JUNIOR Chropyně, se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 63458624, ve výši 31.600 Kč, 

2. z titulu PROGRAM S II - podpora výkonnostního a vrcholového sportu: 
a. xxxx, ve výši 20.000 Kč, 
b. xxx, ve výši 25.000 Kč, 
c. Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 

65268792, ve výši 25.000 Kč, 
d. xxx, ve výši 20.000 Kč, 
e. xxx, ve výši 20.000 Kč, 
f. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na účast 

družstva gymnastek na soutěžích o Pohár ČR, ve výši 28.000 Kč, 
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g. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 
účast družstva dorostenek na Poháru ČR, ve výši 25.000 Kč, 

h. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 
účast družstva starších žáků na Poháru ČR, ve výši 15.000 Kč, 

i. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 
účast na zimním halovém mistrovství SM, ve výši 20.000 Kč, 

3. z titulu PROGRAM S III – podpora významných sportovních akcí: 
a. Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 

65268792, na pořádání Dětských cyklistických závodů ve výši 23.000 Kč, 
b. xxx, na pořádání mezinárodního turnaje mládeže ve vodním pólu „O pohár starostky města Chropyně“ 

ve výši 11.000 Kč, 
c. Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Chropyně, se sídlem Chropyně, IČ: 00547981, na Rybářské 

závody mládeže ve výši 5.000 Kč,  
d. Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, na zimní turnaj 

„O pohár města Chropyně“ ve výši 5.000 Kč, 
e. Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Chropyně, pobočný spolek, se sídlem Haltýře 876 

Chropyně, IČ: 47934557, na pořádání akce „Voříškiáda“ ve výši 10.000 Kč,  
f. ČSS, z. s., – sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 63458624, 

na pořádání akce „Chropyňská vzduchovka“ ve výši 5.800 Kč, 
g. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, pro oddíl atletiky na pořádání přespolního 

běhu Malý Ječmínek ve výši 2.500 Kč, 
h. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl atletiky na pořádání 

olympiády školní mládeže ve výši 1.100 Kč, 
i. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání Velké ceny hráčů do 19 let ve výši 1.000 Kč, 
j. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545 333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání turnaje O přeborníka Chropyně ve výši 800 Kč, 
k. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání 15. amatérského turnaje ve výši 1.250 Kč, 
l. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání Velké ceny hráčů do 17 let ve výši 1.000 Kč, 
m. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání 16. amatérského turnaje ve výši 1.200 Kč,  
n. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl badmintonu na 

pořádání Vánočního turnaje ve výši 2.000 Kč, 
o. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl gymnastiky na 

pořádání Memoriálu Petra Póly ve výši 2.800 Kč,  
p. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl kanoistiky na 

pořádání Memoriálu Iva Malého ve výši 1.500 Kč,  
q. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 005 45333, pro oddíl kuželek na pořádání 

Memoriálu Jiřího Zapletala ve výši 1.000 Kč, 
r. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 

pořádání turnaje přípravek ve výši 4.200 Kč, 
s. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 

pořádání náborového turnaje pro žáky ZŠ ve výši 1.400 Kč, 
t. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl národní házené na 

pořádání Turnaje žen o Pohár starostky města ve výši 15.450 Kč, 
u. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na 

pořádání Turnaje rodin ve výši 1.500 Kč, 
v. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na 

pořádání Turnaje jednotlivců a dvoučlenných družstev ve výši 1.500 Kč, 
w. TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, pro oddíl stolního tenisu na 

pořádání Turnaje neregistrovaných ve výši 2.000 Kč, 

4. z titulu PROGRAM S IV – podpora provozování sportovních zařízení: 
a. Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Chropyně, pobočný spolek, se sídlem Haltýře 876 

Chropyně, IČ: 47934557, ve výši 5.800 Kč, 
b. LMK RACEK Chropyně, p. s., se sídlem Drahy 764 Chropyně, IČ: 18188630, ve výši 17.300 Kč, 
c. ČSS, z. s., – sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně, se sídlem J. Fučíka 675 Chropyně, IČ: 63458624, 

ve výši 2.000 Kč,  
d. Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Chropyně, se sídlem Chropyně, IČ: 00547981,  ve výši 

1.900 Kč, 
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e. KČT, odbor Chropyně, se sídlem Nádražní 722 Chropyně, IČ: 72071761, ve výši 2.000 Kč. 

 

 

19. Kompostárna Chropyně – I. etapa, sociální zázemí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0568/96RM/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 funkce technického dozoru investora za cenu provedené 
práce 15.000 Kč (konečná cena). 

 

20. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0569/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

s vyhrazením parkovacího místa u čp. 529 v ulici Tyršova Chropyně pro xxx, který je držitelem průkazu ZTP, a 
to na dobu jednoho roku. 

II. ukládá  

vyzvat Policii ČR k provádění občasných kontrol, zaměřených na využívání vyhrazených parkovacích míst pro 
ZTP ve městě Chropyni ve smyslu, zda jsou využívány oprávněnými osobami 

 

 

21. Návrh vnitřní směrnice "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
stavební práce, dodávky a služby 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0570/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

Vnitřní směrnici č. 1/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, 
dodávky a služby. 

 

 

22. Informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za 
odpadové hospodářství obcí 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0571/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informaci České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí, 
obsahující v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech násobné zdražení skládkovacích 
poplatků, 
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II. nesouhlasí  

s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti 
odpadového hospodářství. Rada města zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být 
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských 
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. Česká republika by neměla přijímat povinnosti nad 
rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Rada města Chropyně vyzývá Svaz měst a obcí ČR a 
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují 
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

 

 

23. "Zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské služby města Chropyně" – výběr nejvhodnější 
nabídky na stavební práce 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0572/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. rozhoduje  

o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku stavebních prací akce "Zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské 
služby města Chropyně", a to od firmy KERAMO D – Dohorák, s. r. o., se sídlem Zahradní 583 Kvasice, IČ: 
27716104, s cenou prací dle nabídky 426.353 Kč bez DPH. 

II. ukládá  

po uplynutí lhůty pro podání námitek podepsat smlouvu o dílo starostkou města, která byla schválena radou 
města usnesením č. 0524/94RM/2018 ze dne 07.02.2018 jako příloha zadávací dokumentace a informovat 
vítěznou firmu KERAMO D – Dohorák, s. r. o., Kvasice. 

 

 

24. Oprava chodníku a osazení zábrany ul. Masarykova, Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0573/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Příkazní smlouvy č. OB/TDI/05/03/2018 mezi městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, s. r. o., se 
sídlem Ztracená 2647 Kroměříž, IČ: 28305400, jejímž předmětem je na výkon funkce technického dozoru 
investora, za cenu 28.000 Kč bez DPH. 

 

 

25. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., za rok 2017 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0574/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. Účetní závěrku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, se sídlem Tyršova 570 Chropyně, za rok 2017,  

2. Výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017,  

3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 105.179,41 Kč takto: 70 % tj. 73.625,59 Kč jako příděl do 
rezervního fondu organizace a 30 % tj. 31.553,82 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 

II. doporučuje  
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Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., za rok 2017. 

 

 

26. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0575/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, se sídlem Ječmínkova 270, za rok 
2017,  

2. Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017,  

3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 21.865,93 Kč takto: 40 % tj. 8.746,37 Kč jako příděl do 
rezervního fondu organizace a 60 % tj. 13.119,56 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 

II. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017. 

 

 

27. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., za rok 2017 

Číslo materiálu: 0088-RM2018 
Předkladatel: Mgr. Milan Bajgar 
 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0576/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

1. Účetní závěrku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, za rok 
2017, 

2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017,  

3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 214.108,13 Kč takto: 60 % tj. 128.464,87 Kč jako příděl do 
rezervního fondu organizace a 40 % tj. 85.643,26 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 

II. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres 
Kroměříž, p. o., za rok 2017. 

 

 

28. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za 
rok 2017 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0577/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  
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1. Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za rok 2017,  

2. Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2017,  

3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 143.917,60 Kč takto: 20 % tj. 28.783,60 Kč jako příděl do 
rezervního fondu organizace a 80 % tj. 115.134 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 

II. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, 
p. o., za rok 2017. 

 

 

29. Delegování na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0578/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně delegovat místostarostku města paní Boženu Hrabalovou na Valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/65 Kroměříž, IČ: 49451871, 
konanou dne 23.05.2018. 

 

 

30. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0579/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb mezi městem Chropyně a firmou ON-
Poradenství, s. r. o., se sídlem Dolní Libina 190 Libina, IČ: 06847056, jejímž předmětem je vykonávání funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) za měsíční paušál 3.500 Kč bez DPH. 

 

 

31. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 28.03.2018 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0580/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se 
bude konat ve středu 28.03.2018 od 16:00 v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska v Chropyni 

II. pověřuje  

řízením zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 28.03.2018 člena Rady města Chropyně pana Ivana 
Juřenu. 

 

32. Návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb 
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USNESENÍ ČÍSLO 0581/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem Chropyně a společností Zdrav. 
Chropyně, s. r. o., se sídlem Moravská 619 Chropyně, IČ: 29353483, jejímž předmětem je poskytování 
pracovnělékařských služeb zaměstnancům města Chropyně zařazených do Městského úřadu Chropyně za 
smluvní cenu 500 Kč za zaměstnance a rok. 

 

 

33. Na vědomí 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0582/96RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. oznámení Ministerstva pro místní rozvoj čj. MMR-54304/2016-83/7/357/2018, zapsané pod čj. MCH 
1133/2018, o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby označené jako "6114 - MORAVIA - VLT PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 
167 Kyselovice" na území Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje, na pozemcích viz 
příloha, vydané viz. příloha, 

2. uzemní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. 1735/2018, zapsané 
pod čj. 1764/2018, o umístění stavby "Chropyně, T19 Drahy, kab. vývod NN 1040012653" na pozemku viz 
příloha v katastrálním území Chropyně, vydané viz příloha, 

3. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. 1810/2018, zapsané pod čj. 
1829/2018, o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na provedení stavby "Ocelový 
přístřešek pro uložení materiálu v areálu technických služeb, Komenského ul. čp. 348 Chropyně" na pozemku 
parcelní číslo 2117/1 v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 
Chropyně, IČ: 00287245,  

4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. 1897/2018, zapsané pod čj. 
1902/2018, o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "Skladová hala v areálu Fatra, 
a. s., Chropyně" na pozemku viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané firmě Fatra, a. s., se sídlem 
třída Tomáše Batí 1541 Napajedla, IČ: 27465021, 

 5. vyrozumění odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. 1810/2018, zapsané pod 
čj. 1951/2018, o pokračování v řízení o umístění stavby "Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni" na 
pozemku parcelní čílo viz příloha v katastrálním území Chropyně, vydané městu Chropyně, náměstí Svobody 
29 Chropyně, IČ: 00287245. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka města místostarostka města 
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