ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení
z 8. zasedání dne 23. dubna 2008

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 1/8/2008

určuje
hlasováním jako zapisovatele 7. zasedání slečnu Janu Štiborovou a Ing. Jiřího Roseckého a ověřovatele zápisu
MVDr. Stanislav Frkal a pan Miroslav Charvát a
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda František Hrabal, členové: Ing. Jaroslav Hloušek a Jan Polišenský.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 2/8/2008

schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 8.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 3/8/2008

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 27. března 2008 do 23. dubna 2008.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 4/8/2008

schvaluje
směnu pozemků mezi Městem Chropyně a panem Františkem Vejvodou. Směnnou smlouvou získá Město
Chropyně pozemek parcelní číslo 189/2 o výměře 150 m2 a pozemek parcelní číslo211/3 o výměře 300 m2
v katastrálním území Plešovec, jež se nacházejí v trase cyklostezky Chropyně – Plešovec, pan Vejvoda získá
pozemek parcelní číslo 1374/5 o výměře 609 m2 v katastrálním území Chropyně, který bude po provedení
změny územního plánu zastavitelný rodinnými domy. Pozemky se směňují bezúplatně. Žádná ze stran
nepožaduje doplatek ke směňovaným nemovitostem.
Současně touto smlouvou se Město Chropyně jako nabyvatel nemovitostí pozemků parcelní číslo 189/2 a 211/3
zavazuje zřídit sjezd z komunikace na pozemku parcelní číslo 1694 v katastrálním území Chropyně na
pozemky parcelní číslo 189/1, 189/2, 211/1, 211/3 vše v katastrálním území Plešovec. K tomuto účelu Město
Chropyně provede zpevnění cyklostezky při realizaci stavby cyklostezky v této části a zřídí přístup (nájezd) ze
souběžné komunikace na parcelním čísle 1694 v katastrálním území Chropyně. Stejným způsobem bude
proveden sjezd na pozemky parcelní číslo 1374/5 a 1375/6 v katastrálním území Chropyně až v rámci realizace
cyklostezky.
Náklady spojené se sepsáním a podpisem směnné smlouvy a žádostí o rozhodnutí o povolení vkladu do
katastru nemovitostí hradí Město Chropyně. Rovněž tak dle vzájemné dohody hradí náklady příslušného
znaleckého posudku. Daň z nemovitostí bude hrazena podle zákona.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Zastupitelstvo města Chropyně, 23. dubna 2008
Výpis usnesení ze zasedání č. 8

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 5/8/2008

schvaluje

2/3

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Chropyně
(budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ 26078198,
(budoucí oprávněný), kde budoucí povinný touto smlouvou budoucímu oprávněnému formou věcného břemene
zřídí právo umožňující využití zatíženého pozemku parcelní číslo 175/1, 175/14, 175/15,176, 177, 180, 192/3,
192,4, 192/10, 191, 203, 174, 183, 186/1, 185/1, 182, 185/2 zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území
Chropyně (dále jen zatížený pozemek) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, 19 ks pilířů kabelových skříní a kioskové trafostanice
(dále jen „energetické zařízení“) do – na části zatíženého pozemku v souladu s ustanovením § 25
energetického zákona. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který se
budoucí oprávněný zavazuje vyhotovit na své náklady. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu
neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 30.000,- Kč..
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 6/8/2008

schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Chropyně
(budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ 26078198,
(budoucí oprávněný), kde budoucí povinný touto smlouvou budoucímu oprávněnému formou věcného břemene
zřídí právo umožňující využití zatíženého pozemku parcelní číslo 175/1, 175/14, 175/15,176, 177, 180, 192/3,
192,4, 192/10, 191, 203, 174, 183, 186/1, 185/1, 182, 185/2 zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území
Chropyně (dále jen zatížený pozemek) pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
spočívající v umístění nového kabelového vedení VN a 2 ks podpěrných bodů nadzemního vedení VN (dále jen
„energetické zařízení“) do – na části zatíženého pozemku v souladu s ustanovením § 25 energetického zákona.
Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který se budoucí oprávněný zavazuje
vyhotovit na své náklady. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 12.280,- Kč.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 7/8/2008

schvaluje
pro projednání jednacího bodu č. 6 zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 23.4.2008 změnu Jednacího
řádu Zastupitelstva města Chropyně v článku 9 odst. 10, písm. a) tak, že za první část věty: „nikdo nemůže
vystoupit v rozpravě k jednomu bodu programu vícekrát než dvakrát“, vložit: „mimo člena zastupitelstva města,
který může k jednomu jednacímu bodu vystoupit třikrát“.
Pro: 14 (Buráňová, Frkal, Hloušek, Hrabal, Charvát, Juřena, kroupa, Macháček, Otáhal, Remeš, Sigmundová,
Tichý, Večeřa J., Večeřa P.), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Polišenský), Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 8/8/2008

schvaluje
pro projednání jednacího bodu č. 6 zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 23.4.2008 změnu Jednacího
řádu Zastupitelstva města Chropyně v článku 9, odst. 10, písm. c) tak, že věta: „úvodní slovo předkladatele
nemůže překročit dobu 10 minut“, bude nahrazena větou: „úvodní slovo předkladatele nemůže překročit dobu
20 minut“.

Zastupitelstvo města Chropyně, 23. dubna 2008
Výpis usnesení ze zasedání č. 8

3/3

Pro: 13 (Buráňová, Frkal, Hloušek, Hrabal, Charvát, Kroupa, Macháček, Otáhal, Polišenský, Remeš,
Sigmundová, Tichý, Večeřa J.), Proti: 1 (Juřena), Zdržel se: 1 ( Večeřa P.), Nepřítomno: 2
Schváleno ve znění protinávrhu

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 9/8/2008

bere na vědomí
Investiční záměr společnosti EKO Agrostav, a. s., se sídlem Tovačovská 300 Přerov, IČ 47672200,
schvaluje
pořízení změny č. 6 Územního plánu města Chropyně spočívající ve změně funkčního využití ploch v lokalitě
Louky Hejtman vymezených pozemkem parcelní číslo 1942/1 v katastrálním území Chropyně; změna bude
pořízena na náklady žadatele, tj. firmy EKO Agrostav, a. s., a ve věci pořízení změny územního plánu bude
osloven Městský úřad v Kroměříži, odbor rozvoje města, jako pořizovatel,
pověřuje
zastupitele Ing. Jaroslava Hlouška spoluprací s pořizovatelem změny územního plánu města Chropyně a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu v termínu do dubna 2009 v rámci pořízení změny územního plánu města řešit změny
funkčního využití dotčených ploch v lokalitě.
Pro: 14 (Buráňová, Frkal, Hloušek, Charvát, Juřena, Kroupa, Macháček, Otáhal, Polišenský, Remeš, Sigmundová,
Tichý, Večeřa J., Večeřa P.), Proti: 1 (Hrabal), Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 10/8/2008

bere na vědomí
Záměr těžebních aktivit společnosti Českomoravský štěrk, a. s., se sídlem Mokrá 359, IČ 25502247 v lokalitě
výhradního ložiska štěrkopísku Chropyně – Záříčí.
Pro: 12 (Frkal, Hloušek, Hrabal, Charvát, Juřena, Kroupa, Macháček, Otáhal, Polišenský, Remeš, Večeřa J.,
Večeřa P.), Proti: 2 (Sigmundová, Tichý), Zdržel se: 1 (Buráňová), Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

ZM 11/8/2008

bere na vědomí
informaci o termínu a programu příštího plenárního zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2
Schváleno v předloženém znění

Ing. Petr Večeřa, v.r., místostarosta
Ing. Radovan Macháček, v.r., starosta

MVDr. Stanislav Frkal, v.r., ověřovatel
Miroslav Charvát, v.r., ověřovatel

Jana Štiborová, v.r., zapisovatelka
Ing. Jiří Rosecký, v.r., zapisovatel

