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Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku 

Začátek a konec jednání: 15:00 – 15:40 

Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) 

Počet omluvených členů: 2 (dle prezenční listiny) 

Počet neomluvených členů: 0  

Počet občanů: 11 (dle prezenční listiny hostů) 



Zastupitelstvo města Chropyně, 25. května 2009 
Zápis z jednání č. 14  2/8 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva města Chropyně 
Starosta města Chropyně Ing. Radovan Macháček zahájil v souladu s ustanovením § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, veřejné plenární zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 15:00 hodin přivítáním všech přítomných. 

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 14 zastupitelů, a k přijetí usnesení je třeba 9 
hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Sdělil, že z jednání se omluvili pan Josef Horák, pan Ivan Juřena a paní 
Zdeňka Mekysková. 

V úvodu zasedání zastupitelstva města vyzval starosta města přítomné zastupitele a veřejnost k uctění památky zesnulého zastupitele a 
člena rady Ing. Jana Polišenského minutou ticha. 

Starosta města oznámil, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek a vyzval zastupitele k přednesení svých 
připomínek k minulému zápisu. 

Ing. Kroupa vznesl poznámku k záznamu jeho připomínek k zápisu z jednání zastupitelstva č. 12 v minulém zápise a upozornil na nedo-
držení jednacího řádu na minulém jednání zastupitelstva, kdy po vznesení jeho připomínek nebyli vyzváni ověřovatelé zápisu k vyjádření 
se k těmto připomínkám. Vznesl připomínku, že v minulém zápise bylo zamlčeno, co připomínkoval. 

 

2. Volba návrhové komise, určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
Starosta předložil návrh, aby zapisovateli dnešního jednání byli paní Jana Bajgarová a Ing. Jiří Rosecký, ověřovateli zápisu pan Milan 
Remeš a pan Jaroslav Večeřa. Návrhovou komisi doporučil ve složení: předseda pan František Hrabal, členové MVDr. Stanislav Frkal a 
Ing. Jaroslav Hloušek. 

Projednáno bez rozpravy. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 
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 hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou a Ing. Jiřího Roseckého a ověřovatele zápisu 
pana Milana Remeše a pana Jaroslava Večeřu a 

 s c h v a l u j e  

 návrhovou komisi ve složení: předseda pan František Hrabal, členové MVDr. Stanislav Frkal a Ing. Jaroslav 
Hloušek. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva 
Starosta města předložil návrh programu jednání a hned v úvodu konstatoval, že původní návrh programu mimořádného zastupitelstva 
doznal několika změn, se kterými zastupitele seznámil. Dále vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na další změny programu.  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva města Chropyně 

2. Složení slibu člena Zastupitelstva města Chropyně 

3. Volba návrhové komise, určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu jednání zastupitelstva 

5. Volební řád pro volbu starosty města, místostarosty města, členů rady města a předsedy výboru zastupitelstva města 

6. Volba člena rady města 

7. Majetkoprávní záležitosti 

8. Zrušení Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně 

9. Záměr přijetí úvěru na předfinancování akce „Výstavba cyklistické stezky Chropyně-Plešovec“ 

10. Informace o termínu a programu příštího plenárního zasedání Zastupitelstva města Chropyně 

11. Všeobecná rozprava 
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12. Závěr 

Dále vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na další změny programu. 

Ing. Kroupa vznesl návrh na vyřazení projednávání volebního řádu, doporučil doplňovací volbu člena rady provést podle volebního řádu 
schváleného na ustavujícím zasedání a schvalování nového volebního řádu přesunout na příští jednání zastupitelstva.  

 

PN 2/14/2009-01 Zastupitelstvo města Chropyně 

 s c h v a l u j e  

 vypuštění bodu č. 5. Volební řád pro volbu starosty města, místostarosty města, členů rady města a předsedy 
výboru zastupitelstva města z programu jednání Zastupitelstva města Chropyně č. 14 a přesunutí projednávání 
tohoto bodu na příštím jednání zastupitelstva města.  

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Starosta města dal hlasovat o programu jednání v tomto znění: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva města Chropyně 

2. Volba návrhové komise, určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva 

4. Složení slibu člena Zastupitelstva města Chropyně 

5. Volba člena rady města 

6. Majetkoprávní záležitosti 

7. Zrušení Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně 

8. Záměr přijetí úvěru na předfinancování akce „Výstavba cyklistické stezky Chropyně – Plešovec“ 

9. Informace o termínu a programu příštího plenárního zasedání Zastupitelstva města Chropyně 

10. Všeobecná rozprava 

11. Závěr 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 

Z M  2 / 1 4 / 2 0 0 9  s c h v a l u j e  

 program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 14. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno ve znění pozměňovacího návrhu 

 

4. Složení slibu člena Zastupitelstva města Chropyně 
Dne 15. května 2009 nabyl mandát člena zastupitelstva města pan Stanislav Hrabal, který v zastupitelstvu nahradil zemřelého Ing. Jana 
Polišenského. Text slibu zastupitele přednesla Bc. Věra Sigmundová, pan Hrabal jej potvrdil svým podpisem. 

 

5. Volba člena rady města  
Starosta města Ing. Macháček předložil návrh na složení volební komise. Ta bude řídit volby, kterými bude jeden zastupitel zvolen na 
uvolněné místo neuvolněného člena rady města. Jako předsedkyně volební komise byla navržena Bc. Věra Sigmundová, jako další dva 
členové Ing. Jiří Pospíšil a Ing. Jiří Rosecký. 

Projednáno bez rozpravy. 
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Z M  3 / 1 4 / 2 0 0 9  v o l í  

 volební komisi pro volbu člena rady města ve složení: předsedkyně Bc. Věra Sigmundová, členové: Ing. Jiří 
Pospíšil a Ing. Jiří Rosecký. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Pan František Hrabal předložil návrh na provedení volby veřejnou volbou aklamací.  

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 
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 jako způsob volby člena rady města veřejnou volbu aklamací. 

 Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Kroupa), Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Starosta města předal řízení jednání předsedkyni volební komise Bc. Věře Sigmundové, která postupně vyzvala zástupce politických 
stran a hnutí, které ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2006 získaly zastupitelský mandát, k podání návrhu na uprázdněné místo 
člena rady.  

1. Volba pro Chropyni – sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů – nemá kandidáta 

2. Sdružení chropyňských nezávislých kandidátů – nemá kandidáta 

3. Česká strana sociálně demokratická – nemá kandidáta 

4. Komunistická strana Čech a Moravy – nemá kandidáta 

5. Za zdravé prosperující město – nemá kandidáta 

6. Sdružení pro ochranu práv družstevních a vlastnických bytů – nemá kandidáta 

7. Občanská demokratická strana – Ing. Jaroslav Hloušek 

Dále v souladu s volebním řádem popsala následující průběh veřejné volby.  

Ing. Kroupa upozornil, že byla schválena volba aklamací a nikoli po jménech, jak předsedkyně volební komise právě uvedla. 

Předsedkyně volební komise nechala provést volbu člena rady města aklamací a po sečtení hlasů zveřejnila výsledky voleb: 

1. Počet členů zastupitelstva, kteří volili: 14 

2. Počet neplatných hlasů: 0 

3. Počet členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování: 1 

4. Počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty: Ing. Jaroslav Hloušek (13) 

Bc. Věra Sigmundová konstatovala, že Ing. Jaroslav Hloušek byl zvolen členem Rady města Chropyně. 

Zápis volební komise o průběhu volby člena Rady města Chropyně je nedílnou součástí spisu tohoto zápisu. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 
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 do funkce neuvolněného člena Rady města Chropyně Ing. Jaroslava Hlouška. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 
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6. Majetkoprávní záležitosti  
Majetkoprávní záležitosti předložila členka rady města Bc. Věra Sigmundová v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o majetkoprávních úkonech. 

01. 

Rada města Chropyně projednala dne 14. května 2009 výkup pozemků za účelem vybudování cyklostezky Chropyně – Plešovec za cenu 
80,– Kč/m2. Jedná se o 4 pozemky o celkové výměře 433 m2 v katastrálním území Chropyně a 15 pozemků o celkové výměře 2 566 m2 
v katastrálním území Plešovec. 

Projednáno bez rozpravy. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 
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 1. odkoupení pozemků za cenu 80 Kč/m² v katastrálním území Chropyně, a to: 

a) pozemku parcelní číslo 1372/3 o výměře 105 m², 

b) pozemku parcelní číslo 1373/3 o výměře 11 m², 

c) pozemku parcelní číslo 1374/7 o výměře 20 m²,  

d) pozemku parcelní číslo 1377/2 o výměře 297 m², 

2. odkoupení pozemků za cenu 80 Kč/m² v katastrálním území Plešovec, a to: 

a) pozemku parcelní číslo 212/3 o výměře 244 m², 

b) pozemku parcelní číslo 211/4 o výměře 132 m² a pozemku parcelní číslo 189/3 o výměře 105 m²,  

c) pozemku parcelní číslo 210/6 o výměře 101 m²,  

d) pozemku parcelní číslo 210/5 o výměře 100 m², 

e) pozemku parcelní číslo 205/2 o výměře 127 m², 

f) pozemku parcelní číslo 204/2 o výměře 193 m² a pozemku parcelní číslo 188/2 o výměře 166 m²,  

g) pozemku parcelní číslo 197/2 o výměře 308 m² a pozemku parcelní číslo 190/25 o výměře 194 m²,  

h) pozemku parcelní číslo 191/2 o výměře 242 m², pozemku parcelní číslo 190/22 o výměře 61 m² a po-
zemku parcelní číslo 190/21 o výměře 155 m²,  

i) pozemku parcelní číslo 190/24 o výměře 364 m², 

j) pozemku parcelní číslo 190/23 o výměře 74 m², 

přičemž veškeré náklady spojené s odkoupením pozemků hradí město Chropyně a daň z převodu nemovitostí 
bude hrazena podle zákona. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

 

02. 

Rada města Chropyně dne 14. května 2009 projednala žádost Moravského rybářského svazu, o. s., místní organizace Chropyně na 
odkoupení pozemku parcelní číslo 1485/28, 1485/29 a 1485/30 za cenu 50 Kč/m2. Tyto pozemky se nacházejí v lokalitě stávajícího štěr-
koviště u obce Záříčí, které je vedeno jako rybářský revír Malá Bečva 1.A. Záměr prodeje byl zveřejněn v době od 16. dubna do 4. května 
2009. 

Projednáno bez rozpravy. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 
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 prodej pozemku parcelní číslo 1485/28 orná půda o výměře 47 m2, 1485/29 orná půda o výměře 739 m2 a 
1485/30 orná půda o výměře 73 m2 Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizace Chropyně, se 
sídlem Moravská 650 Chropyně, IČ: 005 47 981, za cenu 50 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s prodejem hradí kupující daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle zákona. 

 Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Horák, Juřena, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

7. Zrušení Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně 
Místostarosta města předložil zastupitelstvu návrh na zrušení Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně. Důvo-
dem předložení návrhu na zrušení je skutečnost, že veškerá spisová agenda pečovatelské služby musí být v souladu s nabytím účinnosti 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděna odbornými pracovníky s předepsanými kvalifikačními požadavky, které splňují 
pracovnice odboru sociálních věcí městského úřadu. Pečovatelská služba jako organizační složka by byla zrušena s účinností od 
1. července 2009, pečovatelky budou začleněny do odboru sociálních věcí. 

Rozprava: 

Ing. Koupa se dotázal, jak se toto zrušení projeví na počtu pracovníků a zda nebylo možno, aby si některá z pracovnic udělala příslušnou 
zkoušku. 

Paní Horáková odpověděla, že počet pečovatelek zůstane stejný a právě absolvování odborné zkoušky by znamenalo navýše-
ní počtu pracovnic. 

MVDr. Frkal konstatoval, že zrušením organizační složky dojde k právnímu narovnání současného stavu.  

Pan Charvát se zeptal, jestli bude nějaká vedoucí pečovatelka a jestli bude lépe ohodnocena než ostatní. 

Paní Horáková odpověděla, že jedna z pečovatelek bude vedoucí pečovatelkou s příplatkem za vedení. 

Pan Charvát se dále zeptal, zda existuje souvislost mezi touto změnou a vyhlášením výběrového řízení na novou pracovnici. 

Ing. Kotula informoval, že na pečovatelské službě je momentálně nenaplněný stav, neboť jedna pracovnice odešla. Proto výbě-
rové řízení, i když není nutné.  

Rozprava byla ukončena. 

V průběhu rozpravy se na zasedání dostavil omluvený zastupitel pan Ivan Juřena. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 

Z M  8 / 1 4 / 2 0 0 9  s c h v a l u j e  

 zrušení Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky města Chropyně, s účinností od 1. července 2009. 

 Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 (Horák, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

8. Záměr přijetí úvěru na předfinancování akce „Výstavba cyklistické stezky Chropyně – 
Plešovec“ 

Starosta města předložil radě města k projednání záměr přijetí úvěru na předfinancování akce „Výstavba cyklistické stezky Chropyně-
Plešovec“. Výstavba cyklostezky je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a 
v podmínkách smlouvy o poskytnutí dotace je uvedeno, že příjemce je povinen realizovat veškeré finanční operace související 
s projektem až do doby finančního ukončení projektu. Poté dojde k vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o 
platbu z prostředků operačního programu. Do ukončení akce musí tedy příjemce hradit veškeré výdaje z vlastních prostředků. K tomuto 
účelu slouží úvěry na předfinancování akce. Proto je třeba, aby zastupitelstvo schválilo záměr přijetí úvěru do výše 11.000.000 Kč na 
dobu přibližně 7 měsíců, tj. do konce roku 2009. V případě schválení záměru v zastupitelstvu bude následovat oslovení 3 bankovních 
ústavů k podání nabídky na předfinancování akce, výběr poskytovatele úvěru a schválení rozpočtového opatření na příštím zastupitel-
stvu. 

Projednáno bez rozpravy. 

 



Zastupitelstvo města Chropyně, 25. května 2009 
Zápis z jednání č. 14  7/8 
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 záměr přijetí úvěru do výše 11.000.000 Kč na akci „Výstavba cyklistické stezky Chropyně – Plešovec“, a to na 
dobu přibližně 7 měsíců, tj. od doby vyřízení úvěru do konce roku 2009. 

 Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 (Horák, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

9. Informace o termínu a programu příštího plenárního zasedání Zastupitelstva města 
Chropyně 

Tajemník městského úřadu informoval všechny přítomné o příštím jednání zastupitelstva, které by se mělo konat 22. června 2009 
v 15:00.  

Projednáno bez rozpravy. 

 

Usnesení Zastupitelstvo města Chropyně 

Z M  1 0 / 1 4 / 2 0 0 9  b e r e  n a  v ě d o m í  

 informaci o termínu a programu příštího plenárního zasedání Zastupitelstva města Chropyně. 

 Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 (Horák, Mekysková) 
Schváleno v předloženém znění 

 

10. Všeobecná rozprava 
Starosta města otevřel všeobecnou rozpravu. 

Pan Charvát krátce zhodnotil problematiku oprav a rušení pískovišť ve městě a požádal o informaci o dalším průběhu. 

Bc. Sigmundová uvedla, že opravy i přes momentální zpoždění a organizaci jiných důležitých akcí ve městě budou i nadále po-
kračovat. 

Pan Otáhal se zeptal na termín dokončení cyklostezky mezi Chropyní a Plešovcem. 

Ing. Macháček odpověděl, že by měla být hotová do konce června tohoto roku, protože město musí do 17. července provést 
vyúčtování regionální radě kvůli dotaci. 

Rozprava byla ukončena. 

 

11. Závěr 
Starosta města ukončil 14. veřejné plenární zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 15:40 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radovan Macháček Ing. Petr Večeřa 
starosta místostarosta 
 
 
 



Zastupitelstvo města Chropyně, 25. května 2009 
Zápis z jednání č. 14  8/8 
 

 
 
Milan Remeš Jaroslav Večeřa  
ověřovatel ověřovatel 
 
 
 
 
Ing. Jiří Rosecký Jana Bajgarová 
zapisovatel zapisovatelka 
 
 
 
 
Rozdělovník 
Zápis starosta 1 ks 
 místostarosta 1 ks 
 ostatní zastupitelé á 1 ks (15) 
 tajemník MěÚ 1 ks  
 sekretariát 1 ks – originál 
 
Výpis usnesení vedoucí odborů MěÚ á 1 ks (4) - elektronicky 
 ředitelé PO á 1 ks (4) - elektronicky 
 
celkem zápis 1 ks originál, 18 ks kopie 
celkem výpis 8 ks 

 

 


