
 

 

RADA MĚSTA CHROPYNĚ 
Výpis usnesení z 97. jednání dne 21.03.2018 

 

USNESENÍ 

Rada města Chropyně 

schvaluje 

program jednání č. 97 dne 21.03.2018. 

 

 

1. Informativní zpráva o plnění usnesení 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0583/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informativní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Chropyně a Rady města Chropyně termínovaných 
ke dni 21.03.2018. 

 

 

2. Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy VD Ferdus, s. r. o.) 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0584/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

návrh na změnu Územního plánu Chropyně, o kterou požádala firma FERDUS, s. r. o., se sídlem J. Fučíka 699 
Chropyně, IČ: 01911848. Dle návrhu se požaduje převedení části zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě 
Zadní díly do ploch pro drobnou výrobu a služby, a to v rozsahu 3 ha na části parcelní číslo 1104/1 v katastrál-
ním území Chropyně, 

II. ukládá  

předložit návrh na změnu územního plánu na jednání zastupitelstva města dne 28.03.2018. 

 

 

3. Darovací smlouva Spolku přátel hradu Lukova 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0585/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Darovací smlouvy mezi městem Chropyně jako dárcem a obdarovaným Spolkem přátel hradu Lukova, 
se sídlem Lukov č.e. 38 Lukov, IČ: 49158295, na částku 10.000 Kč, na činnost obdarovaného ve spojitosti s 
vydáním knihy "Hrady Zlínského kraje". 

 

 

4. Smlouva o realizaci stavby č. 01/471/2018 
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USNESENÍ ČÍSLO 0586/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření smlouvy o realizaci stavby číslo 01/471/2018 mezi městem Chropyně a stavebním bytovým druž-
stvem SVORNOST, se sídlem Ztracená 2647/16 Kroměříž, IČ: 28348974, jako statutární orgán a Společenství 
vlastníků domu Nádražní 772, 773, 774 Chropyně, se sídlem Nádražní 772 Chropyně. 

 

 

5. Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parcela číslo 668/7 v k. ú. Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0587/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parcela číslo 668/7 
o výměře 271 m2 za cenu 24.390 Kč od xxx. Veškeré náklady hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
hrazena podle zákona. 

 

 

6. Bezúplatný převod nepotřebného majetku DPS Muzeu Kroměřížska, p. o. 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0588/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Darovací smlouvy mezi městem Chropyně a příspěvkovou organizací Muzeem Kroměřížska v Kromě-
říži, se sídlem Velké náměstí 38 Kroměříž, jejímž předmětem je převod nepotřebného majetku města Chropyně 
umístěného v domě s pečovatelskou službou. 

 

 

7. Žádost o odprodej pozemku parcelní číslo 110 v katastrálním území Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0589/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. ukládá  

zveřejnit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 110 zahrada o výměře cca 428 m2 v katastráním území 
Chropyně za nabídkovou cenu 200 Kč/m2, s poskytnutím služebnosti stezky a cesty pro potřeby města Chro-
pyně v přístupu na pozemek parcelní číslo 108. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z na-
bytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

 

 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - služebnosti číslo 12043/2018-
SŽDC-OŘ OLC-NPI 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0590/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  
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uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě mezi městem Chropyně a Správou železniční dopravní cesty, státní or-
ganizace, se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234, jejímž předmětem je zřízení věcných 
břemen - služebnosti číslo 12043/2018- SŽDC-OŘ OLC-NPI k pozemkům parcelní číslo 605/1 a 605/3 ve pro-
spěch Správy železniční dopravní cesty, s. o. 

 

 

9. Prodej stavebního pozemku v lokalitě Podlesí - nabídka 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0591/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. doporučuje  

Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcelní číslo 180/6 (pomocné číslo 21) o výměře 590 
m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 500 Kč/m2, xxx. 

 

 

10. Změna č. 2 Územního plánu Chropyně (těžba štěrkopísku, Hejtman) 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0592/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Záměr pořízení změny č. 2 Územního plánu Chropyně, spočívající ve zrušení stávajících zastavitelných ploch, 
definovaných v územním plánu symbolem T – těžba s ID č 85 a symbolem D – komunikace s ID 84 s obnovením 
předchozího stavu využití dotčených pozemků. 

 

 

11. Žádosti o souhlasy s provedením  parkovacích míst na obecních pozemcích 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0593/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

1. s vybudováním parkovacího místa na pozemku parcelní číslo 245 v katastrálním území Plešovec u čp. 16 dle 
předloženého situačního nákresu. Parkovací místo vybuduje na vlastní náklady žadatel xxx, 

2. s vybudováním parkovacího místa o šířce 4 m na pozemku parcelní číslo 1465/1 v katastrálním území Chro-
pyně u čp. 423 v ulici Hrad dle předloženého situačního nákresu. Parkovací místo vybuduje na vlastní ná-
klady xxx. 

 

 

12. Informace o stavebně-technickém stavu budovy radnice a rozpočtu rekonstrukce 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0594/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informaci o stavebně technickém stavu budovy radnice v Chropyni, kterou zpracovala firma BM-BAUMAS, 
spol. s r.o., se sídlem Na Veselí 51 Praha, IČ: 26142911. 
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13. Informace o plánovaném zdvoukolejnění trati Brno–Přerov 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0595/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informace o stavu přípravy projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu "Modernizace 
trati Brno–Přerov, 5. stavba". 

II. doporučuje  

projednat variantu křížení krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou železniční tratí prostřed-
nictvím tzv. obchvatu města Chropyně se všemi vlastníky pozemků, kteří se v trase navrhovaného obchvatu 
nacházejí. 

 

 

14. Žádosti o udělení souhlasu s vyhrazením parkovacích míst 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0596/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. souhlasí  

1. s vyhrazením parkovacího místa pro osobu ZTP xxx. Parkovací místo bude vyhrazeno u čp. 833 dle předlo-
ženého situačního nákresu, a to na dobu platnosti průkazu ZTP, která je stanovena do 28.02.2019, 

2. s vyhrazením parkovacího místa pro osobu ZTP xxx. Parkovací místo bude vyhrazeno u čp. 616 dle předlo-
ženého situačního nákresu, a to na dobu platnosti průkazu ZTP, která je stanovena do 27.04.2025. 

 

 

15. Zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské služby města Chropyně - technický dozor in-
vestora 

 
USNESENÍ ČÍSLO 0597/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. schvaluje  

uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, s. r. o., se sídlem Ztracená 26471 
Kroměříž, IČ: 28305400, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora, za cenu provedené 
práce 29.000 Kč bez DPH. 

 

 

16. Pověření výkonem opatrovnictví 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0598/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. pověřuje  

výkonem opatrovnictví pro xxx, za město Chropyně Mgr. Ivanu Zlámalovou, sociální pracovnici odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Chropyně, v rozsahu dle současně platného Usnesení Okresního soudu v Kroměříži. 

 
17. Na vědomí 
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USNESENÍ ČÍSLO 0599/97RM/2018: 

Rada města Chropyně  

I. bere na vědomí  

1. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1916/2018, zapsané 
pod čj. 1950/2018, o povolení výjimky pro umístění stavby „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 
16 Plešovec“ na pozemku parcelní číslo 193 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx, 

2. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1964/2018, zapsané 
pod čj. 1969/2018, o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání k vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce obytné části rodinného domu čp. 16 Plešovec“ 
na pozemku parcelní číslo stavby193 a 245 v katastrálním území Plešovec, vydané xxx, 

3. územní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2028/2018, za-
psané pod čj. 2099/2018, s umístěním stavby „Chropyně, Nádražní, Churý, smyčka NN“ na pozemku parcelní 
číslo 668/2, 668/7 v katastrálním území Chropyně, vydané společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, 

4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2082/2018, zapsané 
pod čj. 2118/2018, o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy 
pro změnu užívání stavby na prodejnu nábytku“ na pozemku parcelní číslo 1193/3 v katastrálním území 
Chropyně, vydané xxx, 

5. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 1991/2018, zapsané 
pod čj. 2117/2018, o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu „Skladová hala 
Semademi, s. r. o. – Chropyně“, se sídlem třída Tomáše Bati 1541 Napajedla, IČ: 27465021, 

6. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2218/2018, zapsané 
pod čj. 2230/2018, o zahájení územního řízení o umístění stavby „Chropyně, vodojem, VaK, kabel NN“ na 
pozemku parcelní číslo 1252/12, 1261/1, 1597, 1583/23 v katastrálním území Chropyně, vydané společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400, 

7. společný souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 2132/2018, za-
psané pod čj. 2159/2018, s provedením ohlášeného stavebního záměru „Rekonstrukce střechy a přístavba 
přístřešku rodinného domu Plešovec čp. 7 Chropyně“ na pozemku parcelní číslo stavby 220 a 250 v kata-
strálním území Plešovec, vydané xxx, 

8. rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 17694/2018, 
zapsané pod čj. MCH 1925/2018, o ukončení posuzování vlivů na životní prostředí a záměru „Pískovna Chro-
pyně, těžba a úprava štěrkopísku s výkonem 300 000 t/rok“, neboť záměr pozbyl dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 326/2017 Sb. platnost, vydané viz příloha. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka města místostarostka města 


