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Místo zasedání: M�stské kulturní st�edisko Chropyn�, místnost �. 10
Za�átek a konec jednání: 16:06 - 19:12
Po�et p�ítomných �len�: 15 (dle prezen�ní listiny)
Po�et omluvených �len�: 2 (dle prezen�ní listiny)
Po�et neomluvených �len�: 0
Po�et ob�an�: 26 (dle prezen�ní listiny host�)
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Starostka m�sta Chropyn� Ing. V�ra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
zn�ní, ve�ejné zasedání Zastupitelstva m�sta Chropyn� v 16:06 p�ivítáním všech p�ítomných. Sou�asn� upozornila všechny p�ítomné, že z 
pr�b�hu zasedání je po�izován audiozáznam pro pot�eby zápisu.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, nebo� je dle prezen�ní listiny p�ítomno 15 zastupitel�, k p�ijetí usnesení je 
t�eba 9 hlas�, tedy nadpolovi�ní v�tšina všech �len� zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvili Ing. Radovan Machá�ek a paní 
Magda Rapantová. 

Starostka m�sta oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ov��ovateli podepsán bez p�ipomínek. Žádné p�ipomínky k zápisu nebyly
vzneseny.
Starostka ur�ila zapisovatelkami dnešního jednání Bc. Danu Jedli�kovou a paní Renátu Valáškovou, ov��ovateli zápisu ur�ila Mgr. Milana 
Bajgara a Mgr. Stanislava Kalince.
Návrhovou komisi navrhla ve složení: p�edsedkyn� paní Vladimíra Supová a �lenové Ing. Jaroslav Hloušek a pan Miroslav Charvát.

U s n e s e n í  Z M  1 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e  
návrhovou komisi ve složení: p�edsedkyn� paní Vladimíra Supová a �lenové Ing. Jaroslav Hloušek a pan Miroslav Charvát.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Starostka m�sta p�edložila také návrh programu jednání a vyzvala p�ítomné k návrh�m na dopln�ní programu jednání. �len zastupitel-
stva Ing. Jaroslav Hloušek p�edložil návrh na dopln�ní programu o bod �íslo 1: nazvaný Pr�b�žná informace ve v�ci podaného trestního 
oznámení na hospoda�ení m�sta v letech 2013 až 2015.

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
dopln�ní programu jednání zastupitelstva m�sta o bod za�azený jako �íslo 1: Pr�b�žná informace ve v�ci podaného trestního oznámení 
na hospoda�ení m�sta v letech 2013 až 2015.

Pro: 5 (Bajgar, Hloušek, Charvát, Krej�í�, Vlasatý), Proti: 2 (Blažek, Ju�ena), 
Zdržel se: 8 (Horák, Hrabalová, Kalinec, Langrová, Novotný, Rosecký, Sigmundová, Supová), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)

Návrh nebyl p�ijat

Následovalo hlasování, kterým byl schválen níže uvedený program jednání v p�vodn� p�edloženém zn�ní:

1. Zpráva o �innosti rady m�sta Chropyn�
2. Kontrola pln�ní usnesení zastupitelstva m�sta, zpráva o �innosti Kontrolního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn�
3. Zpráva o �innosti Finan�ního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn�
4. Zpráva p�edsedy Komise k projednávání p�estupk� m�sta Chropyn� o výsledcích �innosti v roce 2015
5. Zpráva Policie �eské republiky o bezpe�nostní a dopravní situaci ve m�st� Chropyni za rok 2015
6. Informace o hospoda�ení m�sta Chropyn� v roce 2015
7. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Základní školy Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015
8. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Mate�ské školy Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015
9. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Za�ízení školního stravování Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015
10. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o., za rok 2015
11. Zm�na Z�izovací listiny Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o.
12. Majetkoprávní záležitosti
13. Rozpo�et sociálního fondu zam�stnanc� m�sta Chropyn� na rok 2016
14. Rozpo�tové opat�ení m�sta Chropyn� �. 1 v roce 2016
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15. Návrh �ešení úkolu stanoveného Zastupitelstvem m�sta Chropyn� dne 18. �ervna 2015 usnesením �. ZM 6/07/2015 „P�ipravit 
technickou a finan�ní analýzu pot�ebných za�ízení na po�izování audiozáznam� a videop�enos� z jednání zastupitelstva“

16. Program rozvoje m�sta Chropyn� na období 2016-2023
17. Všeobecná rozprava

U s n e s e n í  Z M  2 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
program zasedání Zastupitelstva m�sta Chropyn�.

Pro: 14, Proti: 1 (Hloušek), Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

1. Zpráva o �innosti rady m�sta Chropyn�
Místostarosta Ing. Ji�í Rosecký p�edložil zprávu o �innosti Rady m�sta Chropyn� od posledního zasedání, které se konalo dne 
16. prosince 2015. Rada m�sta se sešla celkem k sedmi jednáním. Záv�ry z jednání, které prob�hlo v den jednání zastupitelstva, p�ed-
nesl ústn�. Nejd�ležit�jší záv�ry jsou pravideln� zve�ej�ovány ve Zpravodaji m�sta Chropyn�.
Materiál tisk �. 0104-16ZM

Rozprava:
Ing. Hloušek - Cht�l v�d�t, co vedlo radu m�sta k zamítnutí žádosti hasi�� o umíst�ní rozvad��� na stadionu.
Ing. Rosecký - Hasi�i žádali o povolení p�ivedení elekt�iny a umíst�ní elektrických rozvad��� a betonových prvk� na travnatou plochu za 
h�išt�m s um�lým povrchem. Dle rady m�sta by umíst�ní betonových prvk� bylo nebezpe�né pro další uživatele tohoto h�išt�, 
k zamítavému stanovisku p�isp�la i zcela nevyjasn�ná otázka financování celé akce ze strany žadatel�.
Ing. Sigmundová - P�ivítala na jednání zástupce spole�nosti Senior centrum Je�mínek, s. r. o., tedy majitele pozemku bývalých lázní.
pan Dvo�ák - Požádal o stru�né p�edstavení zám�r� s pozemkem bývalých lázní.
pan Vrána - Spole�nost zde chce vybudovat Senior centrum cca pro 160 až 180 uživatel�, vzniknou zde desítky pracovních míst. 
V objektu by m�la být spole�ná jídelna, sociální poradna, rehabilita�ní centrum, ordinace, wellness služby jako sauna, whirpool apod. 
Venkovní prostranství by m�lo být upraveno na ve�ejn� p�ístupný park s altánem s pramenem láze�ské vody.  Firma by ráda zprovoznila 
i druhý pramen zvaný „Procházka“.
paní Víchová - Ptala se, zda poskytované služby budou hrazeny pojiš�ovnou nebo si je budou ob�ané pln� platit sami.
Pan Vrána  - Cílem spole�nosti je dosáhnout hrazení p�es zdravotní pojiš�ovnu. Jednání však budou dlouhá, nebude to ur�it� ihned po 
spušt�ní provozu.
paní Víchová - Cht�la dále v�d�t, jak vysoká bude budova senior centra.
pan Vrána - Bude mít t�í nadzemní podlaží.
paní Víchová - Vyjád�ila obavu z toho, že tak vysoká budova naruší pohled na rybník a okolní p�írodu.
pan Charvát - P�ipomn�l, že pozemek lázní leží v zátopové oblasti.
Ing. Sigmundová - Projekt je teprve ve fázi p�ípravy pot�ebných dokument�. Zám�r investora bude posuzován p�íslušnými odbornými 
orgány, bude vypracována zastavovací studie, bude ur�it� ješt� dost �asu a prostoru k dolad�ní všeho pot�ebného.
pan Dvo�ák - Vyjád�il zájem o více podrobných informací od investora.
pan Vrána - Kdokoli z ob�an� si s firmou m�že sjednat sch�zku, kancelá� mají nad cukrárnou na nám�stí. V sou�asné dob� pracují na 
spušt�ní informa�ního webu, informace mají v plánu zve�ejnit i ve Zpravodaji m�sta.
Bc. Horáková - Cht�la v�d�t, kolikal�žkové pokoje v Senior centru budou.
pan Vrána - Plánují vždy dva jedno až dvoul�žkové pokoje spojené spole�ným sociálním za�ízením.

Rozprava byla ukon�ena.
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U s n e s e n í  Z M  3 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
b e r e  n a  v � d o m í
Zprávu o �innosti Rady m�sta Chropyn� za období od 17. prosince 2015 do 23. b�ezna 2016.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

2. Kontrola pln�ní usnesení zastupitelstva m�sta, zpráva o �innosti Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn�

P�edseda kontrolního výboru Bc. Ivo Novotný informoval p�ítomné �leny zastupitelstva o �innosti výboru v prvním �tvrtletí tohoto roku. Na 
svých zasedáních provedl výbor kontrolu pln�ní usnesení rady i zastupitelstva. Závady v jejich pln�ní nebyly shledány. Kontrolní výbor 
také provedl kontrolu investi�ní akce „XI. etapa projektu regenerace panelového sídlišt�“, kterou výboru uložilo zastupitelstvo v plánu 
práce na letošní rok. Kontrolní výbor konstatoval, že nezjistil žádné závady �i nedostatky.
Materiál tisk �. 0102-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  4 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í
Zprávu o �innosti Kontrolního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn� za 1. �tvrtletí roku 2016.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

3. Zpráva o �innosti Finan�ního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn�
P�edseda finan�ního výboru Mgr. Milan Bajgar p�ednesl zprávu o �innosti výboru za první �tvrtletí roku 2016. Výbor projednal mimo jiné 
p�edkládané materiály k tomuto jednání zastupitelstva. Všechny p�ijal bez výhrad a doporu�uje je zastupitelstvu ke schválení �i vzetí na 
v�domí. Finan�nímu výboru bylo na minulém zasedání uloženo zpracovat finan�ní analýzu na svoz separovaného odpadu s cílem zjišt�-
ní možností svozu odpad� jinou firmou. Vzhledem ke složitosti celého úkolu požádal výbor o posunutí termínu pln�ní na �ervnové zase-
dání zastupitelstva.
Materiál tisk �. 0106-16ZM

Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Cht�l rozvést, v �em výbor vidí složitost tohoto úkolu. Už na minulém zasedání uvedl, že v rozpo�tu m�sta je vy�len�n 
p�ísp�vek do RESO ve výši 810 tisíc K�, RESO je dále p�enechávána odm�na od spole�nosti EKO-KOM ve výši cca 300 tisíc K�. Fi-
nan�ní výbor má v rukou nabídku jiné firmy na poskytování služeb obdobného rozsahu za cca 475 tisíc K�. Už z toho je patrné, že je 
možná zna�ná finan�ní úspora. Odložením pln�ní úkolu se jen znovu odsune rozhodnutí o tom, zda setrvat �i opustit RESO. 
K vystoupení z RESO je nutné dodržet t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tu, výb�rové �ízení na nového dodavatele svozu separovaného dopadu 
bude také trvat n�kolik m�síc�. Zájmem zastupitel� by m�lo být šet�it m�stské finance a ne hájit zájmy n�jakého spolku.
Mgr. Bajgar - Uvedl, že výbor si od m�sta vyžádal �adu pot�ebných dokument� a podklad�. Ty byly p�edloženy spole�n� s obsáhlým 
komentá�em na následujícím zasedání výboru. Navíc na zasedání výboru o tak d�ležité záležitosti byli p�ítomni jen �ty�i ze sedmi �len� 
výboru. Tito p�ítomní �lenové výboru se shodli na tom, že nedokážou vynést kone�né stanovisko, a proto požádali o posunutí termínu. 
Cht�jí více �asu k d�kladnému prostudování a zvážení všech d�sledk�. Poté, co bude známo stanovisko výboru, nebude t�eba �ekat do 
�ervnového zasedání, ale k tak závažné v�ci p�ipouští jednací �ád svolání mimo�ádného zasedání zastupitelstva.
Mgr. Vlasatý - Ocenil, že výbor k uloženému úkolu p�istoupil tak zodpov�dn�, zárove� však vyjád�il obavy z toho, že za materiály p�ed-
kládané výboru zodpovídá a komentuje je paní starostka, tedy bývalá vedoucí RESO, nebo pan místostarosta, sou�asný p�edseda 
p�edstavenstva RESO. Výboru byl p�edložen materiál, na kterém je uvedeno, že ho zpracoval p�edseda výboru, ale vy�izuje ho Ing.
Sigmundová. Považuje to za st�et, na který upozor�oval již na minulém zasedání.  Paní starostka a pan místostarosta nejsou nestranní.
Mgr. Bajgar - Nap�íklad dopis, ve kterém výbor poptával nabídku od firem v okolí, p�ipravovala paní Adámková. Jako ú�ednice pov��ená
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touto agendou je k celé v�ci nejerudovan�jší, šet�ila tím �as výboru, p�edseda výboru dopis jen podepsal. P�edložené materiály pak 
okomentovala starostka a místostarosta.
Ing. Sigmundová - N�které materiály vy�izovala osobn�, protože ze strany výboru se objevila kritika práce ú�edník�. Cht�la tím zabránit 
další kritice, která, jak se ukázalo na následujícím zasedání finan�ního výboru, byla neoprávn�ná.
pan Ju�ena - Navrhl panu Vlasatému, aby vytvo�il svou ekonomickou analýzu a tuto také p�edložil ostatním zastupitel�m. Zastupitelé pak 
podle svého nejlepšího v�domí a sv�domí sami rozhodnou.
Mgr. Bajgar - Upozornil na to, že tato diskuse p�edjímá výsledek rozhodnutí finan�ního výboru. V tuto chvíli není známo, zda výbor dopo-
ru�í v RESO z�stat, �i zda výbor doporu�í RESO opustit. �lenové výboru k zodpov�dnému rozhodnutí pouze žádají více �asu.
Mgr. Kalinec - Požádal finan�ní výbor o podrobné materiály k této v�ci, v�etn� záznamu výsledku hlasování.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  5 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í  
Zprávu o �innosti Finan�ního výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn� za 1. �tvrtletí roku 2016, a
s c h v a l u j e
nový termín úkolu �íslo ZM 20/09/2016, kterým bylo Finan�nímu výboru Zastupitelstva m�sta Chropyn� uloženo vypracovat 
finan�ní analýzu na svoz separovaného odpadu s cílem zjišt�ní možností svozu odpad� jinou firmou na �ervnový termín zase-
dání zastupitelstva. 

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

4. Zpráva p�edsedy Komise k projednávání p�estupk� m�sta Chropyn� o vý-
sledcích �innosti v roce 2015

Pan Josef Tinka, p�edseda p�estupkové komise informoval p�ítomné o po�tu p�estupk� projednaných v uplynulém kalendá�ním roce. 
Komise v lo�ském roce dostala 60 oznámení p�estupkových v�cí, což je o 39 mén� než v roce 2014. Výrazn� poklesl po�et oznámených 
p�estupk� proti ob�anskému soužití (celkem 47 oznámení, z toho 19 urážek na cti), což je pokles o 33 p�estupk�. U majetkových p�e-
stupk� byl také zaznamenán mírný pokles (celkem 10 p�estupk�, což o 2 mén� než v p�edchozím roce). Oznámeny byly 4 p�estupky 
proti ve�ejnému po�ádku. Zaevidovány byly 2 p�estupky na úseku zákona �. 114/1192 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, 1 p�estupek na 
úseku zákona �. 246/1992 Sb., o ochran� zví�at proti týrání porušením obecn� závazné vyhlášky vydané na základ� tohoto zákona a 2
p�estupky proti ve�ejnému po�ádku. Z celkového po�tu p�estupk� bylo 35 odloženo ze zákonných d�vod�. Bylo uloženo celkem 7 pokut 
v celkové výši 6.800 K�, což je zhruba o polovinu mén� než v roce 2014.
Materiál tisk �. 0082-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  6 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í
Zprávu o �innosti Komise k projednávání p�estupk� m�sta Chropyn� za rok 2015.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

5. Zpráva Policie �eské republiky o bezpe�nostní a dopravní situaci ve m�st� 
Chropyni za rok 2015

Vedoucí Obvodního odd�lení Policie �eské republiky Hulín npor. Bc. Šim�ík René, DiS, p�edložil p�ítomným komentá� ke své zpráv� o 
situaci v našem m�st� v lo�ském roce.
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Služební obvod odd�lení Hulín zahrnuje m�sto Hulín (Chráš�any a Záhlinice), m�sto Chropyn� (Plešovec) a obce B�est, Kyselovice, 
Prav�ice, Skaštice, Zá�í�í a Žalkovice. Na odd�lení pracuje 13 policist� v�etn� vedoucího.
Na teritoriu m�sta Chropyn� bylo v roce 2015 spácháno celkem 56 trestných �in�, z toho 22 majetkových trestných �in� (krádeže prosté, 
krádeže vloupáním a zpronev�ra), 14 trestných �in� proti ve�ejnému zájmu (�ízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky a ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí a vykázání), 9 násilných trestných �in� (výtržnictví, vydírání, týrání sv��ené osoby, 
ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve spole�ném obydlí), 9 trestných �in� proti rodin� (zanedbání povinné výživy, ohrožení výchovy 
dít�te) a 2 nedbalostní trestné �iny související s dopravní nehodou. Pokles oproti roku 2014 byl zaznamenán u majetkových trestných 
�in� (- 9) a u násilné �innosti (- 8). Naopak vyšší je po�et trestných �in� proti ve�ejnému zájmu (stoupl 2x). Celkov� došlo na teritoriu 
m�sta Chropyn� a místní �ásti Plešovec k poklesu kriminality. V roce 2014 bylo spácháno 65 trestných �in�, v roce 2015 pouze 56.
Materiál tisk �. 0100-16ZM

Rozprava:
pan Charvát - Na lo�ském b�eznovém zasedání se diskutovalo o velkém množství poškozených a navrtaných dve�í od sklep� v bytových 
domech. Cht�l v�d�t, jak tato rozsáhlá trestná �innost skon�ila.
npor. Šim�ík - Pachatelé nebyli dopadeni, pozitivní však je, že tato trestná �innost ustala.
pan Ju�ena - V rozpo�tu m�sta je p�ipravena �ástka na po�ízení kamerového systému. Vytipování rozmíst�ní kamer bude provedeno 
v sou�innosti s policií. Pan radní cht�l v�d�t, jak je policie p�ipravena na sb�r údaj� z t�chto nových kamer.
npor. Šim�ík - Policie �R nebude žádnou novou techniku kupovat, bude ji pouze užívat. Vedení obvodního odd�lení je p�ipraveno kon-
zultovat s m�stem rozmíst�ní t�chto kamer. M�ly by být umíst�ny v místech, kde se p�edpokládá zvýšené páchání trestné �innosti. Na-
p�íklad v Hulín� se osv�d�ilo umíst�ní u vstupu do základní školy, u koupališt�, na hlavních tazích a pr�jezdech m�stem apod. Je t�eba 
vybrat nejvhodn�jší lokality, které budou výhodné pro policii a následné zjiš�ování poznatk� ke zjišt�ní pachatele nebo pro preventivní 
p�sobení na ob�any m�sta.
Ing. Sigmundová - Navržení rozmíst�ní v�etn� spolupráce s policií je úkolem pro Komisi prevenci kriminality, jejímž p�edsedou je Mgr. 
Vlasatý.
Mgr. Vlasatý – Uvedl, že jako p�edseda komise o žádném takovém uloženém úkolu neví. Pro�etl si usnesení rady i zastupitelstva za 
posledního �tvrt roku, ale žádný úkol nenašel. Žádá, aby zastupitelstvo komisi pot�ebný úkol oficiáln� uložilo, protože s �editelem M�st-
ské policie v Kojetín� i s �editelem M�stské policie v Krom��íži už jednal, ale jelikož nezná p�esné požadavky ze strany vedení m�sta, 
nemohl na t�chto jednáních dojednat prozatím žádné konkrétní výsledky.
Ing. Kotula - Upozornil na to, že Komise prevence kriminality je komisí rady m�sta, tudíž úkoly jí ukládá rada a nikoli zastupitelstvo.
Ing. Sigmundová - Domnívá se, že úkol byl uložen již p�ed n�kolika m�síci, tento úkol lze dohledat, stejn� jako lze dohledat, zda pov��e-
ný pracovník výpis usnesení p�edal p�edsedovi komise. 
Mgr. Bajgar - P�ipomn�l, že materiál obsahující návrh rozmíst�ní kamer byl již zpracován Komisí prevence kriminality v minulém voleb-
ním období, kdy byl jejím p�edsedou. Návrh obsahoval obdobná místa jako v Hulín�, tedy prostor p�ed vstupem do základních škol, 
prostor za i p�ed Albertem, prostor p�ed koupališt�m atd.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  7 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í
Zprávu o bezpe�nostní a dopravní situaci ve m�st� Chropyn� za rok 2015.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Starostka m�sta p�edala �ízení zasedání místostarostovi.

6. Informace o hospoda�ení m�sta Chropyn� v roce 2015
K tomuto bodu jednání p�ednesla úvodní slovo starostka m�sta Ing. V�ra Sigmundová. Ú�etní záv�rku a záv�re�ný ú�et spolu se zprá-
vou o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení obce za uplynulý kalendá�ní rok musí zastupitelstvo obce projednat do 30. �ervna následují-
cího roku. Tento termín je stanoven na základ� zákonných p�edpis�. Zpráva o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení obce bude k dispo-
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val. Konkrétn� u�itelé �eského jazyka jsou velmi dob�e hodnoceni. Sbor se hodn� obm�nil a omladil.
paní Hrabalová - Vzpomn�la na rozhovor s  v minulém �ísle Zpravodaje, kde byla místní škola velmi pochválena. P�ipo-
jila se k názoru, že by škole prosp�la v�tší prezentace.
Mgr. Bajgar - Škola se prezentuje v každém vydání Zpravodaje, na webových stránkách, ve výro�ních zprávách. Škola je skv�le vybave-
ná, neustále se do ní investuje, modernizuje se. Pro školu je nejlepší vizitkou úsp�šnost žák� školy v p�ijímacích zkouškách na další 
stupn� výuky. Tato úsp�šnost je vynikající, tém�� stoprocentní.
Ing. Hloušek - Požádal o vysv�tlení toho, jak vznikl zlepšený hospodá�ský výsledek školy.
Mgr. Bajgar - Vznikl vyššími výnosy z nájm� prostor nap�íklad pro volno�asové aktivity.
Bc. Okálová - Dále se uspo�ilo p�echodem na jiného dodavatele elektrické energie. Úspora vznikla i zm�nou v ú�tování plateb za srážko-
vou vodu od VaK Krom��íž.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  9 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
b e r e  n a  v � d o m í
Výro�ní zprávu o hospoda�ení Základní školy Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015 a rozd�lení zlepšeného hospodá�-
ského výsledku.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Hloušek), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

8. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Mate�ské školy Chropyn�, okres Krom��íž, 
p. o., za rok 2015

	editelka mate�ské školy paní Magdalena Ratúzná p�ednesla své úvodní slovo k p�edkládané výro�ní zpráv�. Výro�ní zpráva o hospoda-
�ení Mate�ské školy Chropyn�, p. o., za rok 2015 byla projednána radou m�sta dne 9. b�ezna 2016 a usnesením rady �íslo RM 26/40/16 
rozhodla o rozd�lení hospodá�ského výsledku za rok 2015 ve výši 45.937,75 K� takto: 20 % p�id�lit do rezervního fondu organizace a 
80 % do fondu odm�n organizace.
Materiál tisk �. 0074-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 0 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
b e r e  n a  v � d o m í
Výro�ní zprávu o hospoda�ení Mate�ské školy Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015 a rozd�lení zlepšeného hospodá�-
ského výsledku.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

9. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Za�ízení školního stravování Chropyn�, 
okres Krom��íž, p. o., za rok 2015

Také �editelka této p�ísp�vkové organizace paní Marcela Vinklárková p�ednesla své úvodní slovo k p�edkládané výro�ní zpráv�. Výro�ní 
zpráva o hospoda�ení Za�ízení školního stravování Chropyn�, p. o., za rok 2015 byla projednána radou m�sta dne 9. b�ezna 2016 a 
usnesením rady �íslo RM 27/40/16 rozhodla o rozd�lení hospodá�ského výsledku za rok 2015 ve výši 51.785,23 K� takto: 20 % p�id�lit 
do rezervního fondu organizace a 80 % do fondu odm�n organizace.
Materiál tisk �. 0075-16ZM
Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í  Z M  1 1 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í
Výro�ní zprávu o hospoda�ení Za�ízení školního stravování Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015 a rozd�lení zlepšeného
hospodá�ského výsledku.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

10. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o., za 
rok 2015

	editel správy majetku Mgr. Stanislav Kalinec p�edložil p�ítomným zastupitel�m zprávu o hospoda�ení této p�ísp�vkové organizace 
v kalendá�ním roce 2015. Výro�ní zpráva o hospoda�ení Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o., za rok 2015 byla projednána radou 
m�sta dne 9. b�ezna 2016 a usnesením rady �íslo RM 28/40/16 rozhodla o rozd�lení hospodá�ského výsledku za rok 2015 ve výši 
142.727,65 K� takto: 80 % p�id�lit do fondu odm�n a 20 % do rezervního fondu.
Materiál tisk �. 0097-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 2 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
b e r e  n a  v � d o m í
Výro�ní zprávu o hospoda�ení Správy majetku m�sta Chropyn�, okres Krom��íž, p. o., za rok 2015 a rozd�lení zlepšeného hos-
podá�ského výsledku.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

11. Zm�na Z�izovací listiny Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o. 
	editel SMM Chropyn� Mgr. Stanislav Kalinec dále p�edložil návrh zm�ny z�izovací listiny. 
Na jednání zastupitelstva v �íjnu 2015 byla schválena zm�na této listiny spo�ívající v rozší�ení okruhu �inností organizace o poskytování 
služeb pro zem�d�lství, zahradnictví, rybniká�ství, lesnictví a myslivost. Vzhledem k rozdíln� popsaným �innostem organizace ve z�izo-
vací listin� a v Živnostenském rejst�íku nebyla tato zm�na v Obchodním rejst�íku provedena. Zastupitelstvu je p�edkládána revize z�izo-
vací listiny, ve které jsou názvy jednotlivých �inností zapsány v souladu se zn�ním živností dle výpisu z Živnostenského rejst�íku.
Materiál tisk �. 0098-16ZM
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
zm�nu Z�izovací listiny Správy majetku m�sta Chropyn�, p. o.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

12. Majetkoprávní záležitosti
�lenka rady m�sta paní Božena Hrabalová p�edložila p�ítomným zastupitel�m následující majetkoprávní záležitosti. 
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Materiál tisk �. 0101-16ZM

Bod �. 1
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh smlouvy na sm�nu pozemk� mezi m�stem Chropyn� a Energetickou Chropyn�, a. s.  Jedná se 
o sm�nu pozemk� ve vlastnictví m�sta Chropyn� parcelní �íslo 1200/10 ostatní plocha o vým��e 1334 m² za pozemky ve vlastnictví 
Energetiky Chropyn�, a. s., parcelní �íslo 1104/2 orná p�da o vým��e 174 m², parcelní �íslo 1100 travní plocha o vým��e 192 m². Ener-
getika Chropyn�, a. s., doplatí m�stu Chropyn� rozdíl ve vým�rách ve výši 193.600 K�. Správní poplatek za podání návrhu na vydání 
rozhodnutí o povolení vkladu práv hradí Energetika Chropyn�, a. s. Da� z nabytí nemovitých v�cí bude hrazena podle zákona. Zám�r 
sm�ny pozemk� byl zve�ejn�n od 2. do 18. února 2016.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P01 – p�íloha k bodu �. 1)

Rozprava:
Mgr. Kalinec - Navrhl, aby materiály pro obdobné sm�ny majetku obsahovaly d�vod sm�ny. 
Ing. Sigmundová - D�vod této sm�ny zazn�l ve zpráv� o �innosti rady, ale do budoucna je možné materiály o d�vod sm�ny samoz�ejm� 
doplnit.
Ing. Hloušek - Zeptal se, zda je znám d�vod, pro� Energetika uvedené pozemky požaduje, dále ho zajímalo, pro� m�sto �ást komunika-
ce sm��uje a �ást si ponechalo, a do t�etice ho zaujala cena. M�sto by se m�lo chovat tržn� a prodávat pozemky za tržní, tedy vyšší
cenu.
Ing. Sigmundová - Domnívá se, že na sm��ovaný pozemek navazuje komunikace v majetku Energetiky, m�la by tak vzniknout ucelená 
p�ístupová komunikace do druhé �ásti areálu, kterou mají ve svém rozvojovém plánu. Pozemek p�iléhá k pozemk�m Energetiky. M�sto 
p�enechává sice st�ed cesty, ale pozemek za ním už je jen pole, cesta je už jen v katastru, ve skute�nosti tam není. M�sto naopak už 
dnes jedná s majiteli pozemk� skute�né cesty, která však není zanesena v katastru, aby se v�ci daly do po�ádku. K prodejní cen� uved-
la, že m�sto se ke svým smluvním partner�m musí chovat transparentn�. Prodejní cena vždy vychází ze znaleckého posudku, k této 
konkrétní v�ci nabídla sama Energetika cenu dokonce vyšší než je znalecký posudek. 
Mgr. Kalinec - P�ipomn�l, že m�sto �elí v sou�asné dob� velkému tlaku ze strany ob�an� na opravení p�íjezdové cesty ke garážím u 
vle�ky. Nelze ji však v sou�asné dob� opravit, protože není v majetku m�sta. Sm�nou m�sto získá �ást pozemk� pod touto cestou. Až 
bude cesta z v�tší �ásti m�sta, pak m�že být opravena, cena bude ur�it� vysoká.
Ing. Sigmundová - Uvedla, že již na minulém zasedání zazn�lo, že lokalita u nádraží je ur�ena pro individuální výstavbu, p�iléhající ko-
munikaci je dobré mít v majetku m�sta.
Ing. J. Pospíšil - K pozemku, který získá Energetika, uvedl, že p�iléhá k areálu podniku, tvo�í druhý možný p�íjezd na pozemky, majitel se 
k nim už dnes dostane i jinou cestou. O zrušení komunikace se nebojí, majitel pozemku existující komunikaci musí respektovat, pokud by 
ji cht�l zrušit, podléhá to ú�ednímu jednání a schválení pat�i�nými orgány. Zrušení není jen na libov�li majitele pozemku.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  1 4 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
sm�nu pozemk� ve vlastnictví m�sta Chropyn� parcelní �íslo 1200/10 ostatní plocha o vým��e 1334 m² za pozemky ve vlastnic-
tví Energetiky Chropyn�, a. s., se sídlem Komenského 75 Chropyn�, I�: 25517074, parcelní �íslo 1104/2 orná p�da o vým��e 174 
m², parcelní �íslo 1100 travní plocha o vým��e 192 m², s doplatkem rozdílu ve vým�rách. Energetika Chropyn�, a. s., doplatí 
m�stu Chropyn� rozdíl ve vým�rách ve výši 193.600 K�. Správní poplatek za podání návrhu na vydání rozhodnutí o povolení 
vkladu práv hradí Energetika Chropyn�, a. s.  Da� z nabytí nemovitých v�cí bude hrazena podle zákona.

Pro: 11, Proti: 1 (Hloušek), Zdržel se: 3 (Kalinec, Krej�í�, Vlasatý), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 2
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh Smlouvy �íslo OT-014330033791/002 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400, a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemek par-
celní �íslo 245 v katastrálním území Plešovec, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby realizované pod názvem „Plešovec úpr. p�ípojky 
NN, Jurtík“ (dále jen úprava p�ípojky nízkého nap�tí). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 
500 K�. Pr�b�h a rozsah v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou sou�ástí smlouvy. Náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s �ízením o povolení vkladu v�cného b�emene do katastru nemovitostí, jakož i 
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ostatní náklady s uzav�ením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.  Na tuto stavbu byla 25. zá�í
2014 podepsána smlouva o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene. Zám�r m�sta zatížit uvedenou nemovitost v�cným b�emenem 
byl zve�ejn�n od 2. do 18. února 2016. Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta uzav�ení smlouvy schválit.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P02 – p�íloha k bodu �. 2)
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 5 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení Smlouvy �íslo OT-014330033791/002 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 
2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní �íslo 245 
v katastrálním území Plešovec, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby realizované pod názvem „Plešovec úpr. p�ípojky NN, Jur-
tík“ (dále jen úprava p�ípojky nízkého nap�tí). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� a to za jednorázovou náhradu v celkové 
výši 500 K�. Pr�b�h a rozsah v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou sou�ástí smlouvy. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s �ízením o povolení vkladu v�cného b�emene do 
katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzav�ením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distri-
buce, a. s.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 3
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh Smlouvy �íslo OT-014330033843/001 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemek par-
celní �íslo 143/11 v katastrálním území Chropyn�, která se nachází v lokalit� ulice Masarykova, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby 
realizované pod názvem „Chropyn�, p�íp. NN, “ (dále jen p�ípojka nízkého nap�tí). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� a to 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 K�. Pr�b�h a rozsah v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který je 
nedílnou sou�ástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s �ízením o povolení vkladu v�cné-
ho b�emene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzav�ením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON 
Distribuce, a. s. Na tuto stavbu byla 10. února 2015 podepsána smlouva o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene. Zám�r m�sta 
zatížit uvedenou nemovitost v�cným b�emenem byl zve�ejn�n od 2. do 18. února 2016. Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
uzav�ení smlouvy schválit.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P03 - p�íloha k bodu �. 3)
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 6 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení Smlouvy �íslo OT-014330033843/001 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní �íslo 143/11 
v katastrálním území Chropyn�, která se nachází v lokalit� ulice Masarykova, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby realizované 
pod názvem „Chropyn�, p�íp. NN, “ (dále jen p�ípojka nízkého nap�tí). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� a to za 
jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 K�. Pr�b�h a rozsah v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který 
je nedílnou sou�ástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s �ízením o povolení 
vkladu v�cného b�emene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzav�ením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsa-
hu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 4
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh Smlouvy �íslo OT-014330033018/001 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, 
a. s.. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemky par-
celní �ísla 793/3, 1039/7, 1054/1, 1093/52, 1093/87, 1093/124, 1146/13, 1146/14, 1148/1, 1148/3, 1150/1, 1153, 1193/7, 1193/8, 
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Bod �. 6
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh smlouvy �íslo OT-014330035806/001 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, 
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 280 85 400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní �ísla 
295/2, 295/3, 296/2, 298/2, 298/3, 1374/6, 1374/7, 1375/4, 1375/3, 1379 v katastrálním území Chropyn�, které se nacházejí v lokalit� 
kompostárny, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby realizované pod názvem „Chropyn�, rozš. DS pro kompostárnu, M�sto“ (dále jen
rozší�ení distribu�ní soustavy). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.300 K�. Pr�b�h a rozsah 
v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou sou�ástí smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometric-
kého plánu a náklady spojené s �ízením o povolení vkladu v�cného b�emene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzav�ením 
této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s. Na tuto stavbu byla 10. února 2015 podepsána smlouva o 
smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene. Zám�r m�sta zatížit uvedenou nemovitost v�cným b�emenem byl zve�ejn�n od 2. do 
18. b�ezna 2016. Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta uzav�ení smlouvy schválit.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P06 – p�íloha k bodu �. 6)
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  1 9 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení Smlouvy �íslo OT-014330035806/001 o z�ízení v�cného b�emene mezi firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6 �eské Bud�jovice, I�: 28085400 a m�stem Chropyn� na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní �ísla 295/2, 
295/3, 296/2, 298/2, 298/3, 1374/6, 1374/7, 1375/4, 1375/3, 1379 v katastrálním území Chropyn�, které se nachází v lokalit� kom-
postárny, jejímž p�edm�tem je umíst�ní stavby realizované pod názvem „Chropyn�, rozš. DS pro kompostárnu, M�sto“ (dále jen 
rozší�ení distribu�ní soustavy). V�cné b�emeno bude z�ízeno úplatn� za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.300 K�. Pr�b�h 
a rozsah v�cného b�emene bude vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou sou�ástí smlouvy. Náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s �ízením o povolení vkladu v�cného b�emene do katastru nemovitostí, 
jakož i ostatní náklady s uzav�ením této smlouvy, se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 7
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh smlouvy na odkoupení pozemk� parcelní �íslo 51/3 o vým��e 63 m² a 51/4 o vým��e 6 m² 
v katastrálním území Plešovec od , bytem za celkovou cenu 10.400 K�.  Da� 
z nabytí nemovitých v�cí a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí m�sto Chropyn�. Pozemky se nachází na ve�ejném prostran-
ství v Plešovci. Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta uzav�ení smlouvy schválit.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P07 – p�íloha k bodu �. 7)

Rozprava:
Ing. Hloušek - V této v�ci se jedná o narovnání stavu, m�sto tam má park. Zeptal se, jak m�sto zjistilo, že je v tomto míst� nesoulad.
Ing. Sigmundová - Mapováním internetu se zjistilo, že je uvedený pozemek na prodej. M�sto tak vešlo do kontaktu s majitelem a o po-
zemek projevilo zájem.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  2 0 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
odkoupení pozemk� parcelní �íslo 51/3 o vým��e 63 m² a 51/4 o vým��e 6 m² v katastrálním území Plešovec od  

, bytem za celkovou cenu 10.400 K�.  Da� z nabytí nemovitých v�cí a poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí hradí m�sto Chropyn�.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní
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Bod �. 8
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh smlouvy na finan�ní podporu mezi m�stem Chropyn� a Zlínským krajem.  M�sto Chropyn� na 
základ� výzvy vyhlášené Zlínským krajem podalo dne 11. listopadu 2015 žádost o finan�ní podporu z programu „Zajišt�ní dostupnosti 
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“ na financování základních �inností terénní sociální služby – Pe�ovatelské 
služby m�sta Chropyn�. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 24. února 2016, usnesením �. 0672/Z20/16 poskytnout m�stu Chro-
pyn� jako pov��enému poskytovateli sociální služby finan�ní podporu v celkové výši 650.000 K� pro rok 2016. Rada m�sta doporu�uje 
zastupitelstvu m�sta uzav�ení smlouvy schválit.
(P�íloha �. 0101-16ZM-P08 – p�íloha k bodu �. 8)
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  2 1 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení Ve�ejnoprávní smlouvy �íslo D/0218/2016/SOC  mezi m�stem Chropyn� a Zlínským krajem, se sídlem t�. T. Bati 21 Zlín, 
I�: 70891320, o poskytnutí finan�ní podpory z rozpo�tu Zlínského kraje k zajišt�ní dostupnosti sociálních služeb na území Zlín-
ského kraje pro rok 2016.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 9
Na základ� Vnit�ní sm�rnice �. 6/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na volno�asové aktivity d�tí a mládeže (dále jen Pravidla) byl 
vypracován návrh na poskytnutí dotací jednotlivým organizacím p�sobícím na území m�sta Chropyn� v oblasti volno�asových aktivit d�tí 
a mládeže. Jsou zde navrženy výše finan�ní podpory jednotlivým organizacím, které podaly žádosti na �innost a na jednotlivé akce do 
stanoveného termínu, tj. do 29. února 2016.  Pokud n�která organizace uvede v žádosti o dotaci výši finan�ního požadavku nad 50.000 
K� nebo pokud návrh na poskytnutí dotace p�esahuje �ástku 50.000 K�, i když v žádosti je požadavek nižší, schvaluje dotaci zastupitel-
stvo m�sta. Jedná se o organizace:
1. 42.310 K� pobo�nému spolku JUNÁK – �eský skaut, st�edisko Krále Je�mínka Chropyn�, z. s., se sídlem Komenského 40 Chropy-

n�, I�: 47935855,
2. 50.770 K� pobo�nému spolku Asociace TOM �R, TOM 21401 Kamínek Chropyn�, se sídlem Komenského 335 Chropyn�, I�:

75102617,
3. 38.080 K� pobo�nému spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránc� míru Chropyn�, se sídlem Hrad 466 Chropyn�, I�: 

67006566.
Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta Chropyn� schválit poskytnutí dotací na rok 2016 z rozpo�tu m�sta Chropyn� a uzav�ít 
ve�ejnoprávní smlouvu s výše jmenovanými organizacemi. 
O dotaci na �innost požádal také Moravský institut vzd�lávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26 P�erov, I�: 01705083. P�sobnost této 
vzd�lávací instituce je nadregionální, v úrovni dvou kraj�, má n�kolik pobo�ek, kde zajiš�uje výuku, její hlavní náplní je vzd�lávání d�tí.  
V Chropyni p�sobí od roku 2015. Má pronajaté prostory SMM Chropyn� a to ve St�edisku volno�asových aktivit na nám�stí Svobody 40, 
kde vyu�uje tane�ní výchovu pro d�ti. Od zá�í bude otvírat další odd�lení a to výuku cizích jazyk�, dramaturgie a herectví. V zakládací 
listin� je uvedeno, že se tato instituce krom� celé �ady obecn� prosp�šných služeb v�nuje také vlastní ekonomické dopl�kové �innosti. 
V žádosti uvádí požadavek na úhradu nájemného ve výši 26.000 K�, na vybavení tane�ního sálu tane�ní podlahou ve výši 35.000 K�, 
zrcadly ve výši 10.000 K� a hudební aparaturou ve výši 10.000 K�, tj. celkem 81.000 K�. Svou žádost od�vod�ují tím, že mezi obdobími 
konce a za�átku školního roku nemají žádnou ekonomickou �innost, kdy by mohli vykazovat jakýkoliv výnos. Vzhledem k této situaci 
nemají možnost zkvalit�ovat dostate�n� prostory pro výuku. Chybí jim finan�ní prost�edky pro zakoupení zrcadel, tane�ní podlahy apod. 
Dle uvedených údaj� v žádosti a jejich p�ílohách, nespl�ují podmínky pro poskytnutí dotace vzhledem k tomu že:
1. dle �lánku III. Pravidel jako právnická osoba nemá sídlo na území m�sta Chropyn�,
2. dle �lánku V. Pravidel �lenskou základnu tvo�í mén� než 70 % �len� s trvalým pobytem na území m�sta Chropyn� (v žádosti uvedeno 
celkem po�et �len� - žák� do 19 let 163, nad 19 let 0, po�et �len� - žák� s trvalým pobytem na území m�sta Chropyn� 33).
Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta Chropyn� neschválit uzav�ení ve�ejnoprávní smlouvy s Moravským institutem vzd�lávání, 
o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26 P�erov. 
(P�íloha �. 0101-16ZM-P09 – p�íloha k bodu �. 9)
Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í  Z M  2 2 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení smluv o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpo�tu m�sta Chropyn� v souladu s Vnit�ní sm�rnicí �. 6/2015 (Pravidla pro 
poskytování dotací na volno�asové aktivity d�tí a mládeže) t�mto organizacím na �innost dle �lánku IV. odstavce a) Pravidel ve 
výši:
1. 42.310 K� pobo�nému spolku JUNÁK – �eský skaut, st�edisko Krále Je�mínka Chropyn�, z. s., se sídlem Komenského 40 

Chropyn�, I�: 47935855,
2. 50.770 K� pobo�nému spolku Asociace TOM �R, TOM 21401 Kamínek Chropyn�, se sídlem Komenského 335 Chropyn�, 

I�: 75102617,
3. 38.080 K� pobo�nému spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Obránc� míru Chropyn�, se sídlem Hrad 466 Chropyn�, I�: 

67006566, a
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpo�tu m�sta Chropyn� Moravskému institutu vzd�lávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26 
P�erov, I�: 01705083, vzhledem k tomu, že tato právnická osoba nespl�uje podmínky pro poskytnutí dotace stanovených ve 
Vnit�ní sm�rnici �. 6/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na volno�asové aktivity d�tí a mládeže.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 10
Rada m�sta Chropyn� projednala návrh na poskytnutí dotací z rozpo�tu m�sta Chropyn� na sportovní �innost. Rada m�sta se p�i stano-
vení výše ve�ejné finan�ní podpory opírá o Vnit�ní sm�rnici �. 5/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na sportovní �innost v platném 
zn�ní. 
Tato pravidla definují �ty�i základní pilí�e ve�ejné finan�ní podpory sportu, mj. také PROGRAM I – Podpora sportovní a t�lovýchovné 
�innosti a PROGRAM IV – Podpora provozování sportovních za�ízení. V rozpo�tu letošního roku je za�azena, a zastupitelstvem schvále-
na �ástka 1.200.000 K� na podporu sportu. Na rozd�lení v rámci titulu PROGRAM I je ur�eno 50 % z této �ástky, což je 600.000 K�, na 
rozd�lení v rámci titulu PROGRAM IV je ur�eno 35 % z této �ástky, což je 420.000 K�. 
Schválení poskytnutí ve�ejných finan�ních dotací vyšších než 50.000 K� v jednotlivém p�ípad� je vyhrazeno zastupitelstvu. Toto se týká 
dotací pro spolek TJ Chropyn�, z. s., pro spolek Fotbalový klub Chropyn�, z. s., a pro sportovní spolek Cyklistický oddíl Cyklosport Chro-
pyn�.
Rada m�sta doporu�uje zastupitelstvu m�sta Chropyn� schválit poskytnutí dotací na rok 2016 z rozpo�tu m�sta Chropyn� a uzav�ít 
ve�ejnoprávní smlouvu s výše jmenovanými organizacemi. 
(P�íloha �. 0101-16ZM-P10 – p�íloha k bodu �. 10 – program I), (P�íloha �. 0101-16ZM-P10 – p�íloha k bodu �. 10 – program IV)

Rozprava:
Ing. Hloušek – Požádal o vysv�tlení systému, jakým se peníze mezi žadatele rozd�lují.
Ing. Rosecký – Rozd�lení probíhá v souladu s platnou vnit�ní sm�rnicí. Prost�edky v Programu I jsou d�leny podle po�tu �len� jednotli-
vých sportovních subjekt� a jejich sportovní úrovn�. Prost�edky z Programu IV jsou pak d�leny podle skute�ných náklad� na provozování 
sportovního za�ízení za p�edchozí rok. Vše to jsou matematické výpo�ty, do kterých nikdo ru�n� nezasahuje.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  2 3 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení ve�ejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpo�tu m�sta Chropyn� v souladu s Vnit�ní sm�rnicí �. 5/2015 - Pravi-
dla pro poskytování dotací na sportovní �innost z titulu PROGRAM I – Podpora sportovní a t�lovýchovné �innosti:
1. ve výši 356.100 K� TJ Chropyn�, z. s., se sídlem Hanácké nám�stí 552 Chropyn�, I�: 00545333,
2. ve výši 167.500 K� Fotbalovému klubu Chropyn�, z. s., se sídlem Hanácké nám�stí 551 Chropyn�, I�: 70801860,
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U s n e s e n í  Z M  2 5 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
uzav�ení smlouvy o realizaci stavby mezi m�stem Chropyn� a manželi  a , 
oba bytem  kterým bude smlouvou založeno právo z�ídit na pozemku parcelní �íslo 175/15
v katastrálním území Chropyn� p�ípojku pitné vody, p�ípojku deš
ové a splaškové kanalizace, zpevn�ný sjezd do garáže, ne-
zpevn�ný sjezd do zahrady a chodník pro p�ší p�ístup k plánovanému rodinnému domu.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Bod �. 13
Rada m�sta Chropyn� dne 23. b�ezna 2016 projednala žádost pana , bytem  Chropyn�, o koupi 
pozemku parcelní �íslo 175/50 ostatní plocha o vým��e 38 m² v lokalit� Podlesí za cenu 451 K�/m². Zám�r prodeje byl zve�ejn�n od 2. do 
18. února 2016. 
P�i stavb� jeho rodinného domu došlo k zastav�ní m�stského pozemku. Vzhledem k tomu, že oplocení i zahradní domek jsou již vybudo-
vány, žádá o odkoupení uvedeného pozemku. 
(P�íloha �. 0101-16ZM-P014)
Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í  Z M  2 6 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
s c h v a l u j e
prodej pozemku parcela �íslo 175/50 ostatní plocha o vým��e 38 m² v lokalit� Podlesí za cenu 451 K�/m²  panu  
mladšímu, bytem  Chropyn�. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.  Da� z nabytí nemovitých v�cí 
bude hrazena podle zákona.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

13. Rozpo�et sociálního fondu zam�stnanc� m�sta Chropyn� na rok 2016
�len rady m�sta pan Ivan Ju�ena p�edložil zastupitel�m ke schválení návrh rozpo�tu sociálního fondu na tento kalendá�ní rok. 
Sociální fond zam�stnanc� m�sta Chropyn� (dále SF) je z�ízen usnesením M�stského zastupitelstva Chropyn� dne 14. prosince 1995 
jako trvalý ú�elový fond m�sta Chropyn� dle § 14, odst. 1, písm. e) zákona �. 367/1990 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
který byl zrušen a nahrazen zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v n�mž o ú�elových fondech pojednává 
§ 84, odst. 2, písm. d). Tvorba a �erpání SF se �ídí Statutem SF zam�stnanc� m�sta Chropyn�, který je z�ízen v souladu s § 5 zákona 
�. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. SF je z�ízen za ú�elem stabilizace, sociál-
ního rozvoje, podpory výchovné a kulturn� vzd�lávací �innosti zam�stnanc� m�sta Chropyn�.
Sou�ástí Statutu sociálního fondu jsou p�ílohy – �. 1 Zásady pro používání SF a �. 2 Rozpo�et SF na p�íslušný rok. 
Rozpo�et sociálního fondu podléhá schválení Zastupitelstvu m�sta Chropyn� každý rok, Statut SF zastupitelstvu m�sta a Zásady pro 
použití SF rad� m�sta, a to jen tehdy, dojde-li v jejich obsahu ke zm�nám – viz usnesení ZM 17/17/06 z 27. b�ezna 2006. 
Materiál tisk �. 0086-16M 

Rozprava:
Ing. Sigmundová - Upozornila na tiskovou chybu v p�edkládaném materiálu. V tabulce rozpo�tu fondu, ve druhém �ádku, je uveden p�í-
sp�vek zam�stnavatele ve výši 2 %, správn� má být uvedeno 2,5 %.
Mgr. Kalinec - Cht�l v�d�t, jak velký byl odvod do sociálního fondu v roce 2014 a 2015. Cht�l se zorientovat ve využití fondu. Poslání 
sociálního fondu je p�esn� dáno, bez ohledu na množství pen�z v n�m.
Ing. Kotula - Zhruba 190 tisíc K�.
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Ing. Sigmundová - Konkrétní hospoda�ení lze dodat.
Ing. Rosecký - P�edchozí rozpo�ty si m�že vyhledat každý zastupitel, jsou uloženy na úložišti v materiálech pro b�eznová zasedání za-
stupitelstva p�edchozích let.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
1. Statut sociálního fondu zam�stnanc� m�sta Chropyn� a
2. Rozpo�et sociálního fondu zam�stnanc� m�sta Chropyn� na rok 2016, a
ukládá
schválený Statut sociálního fondu zpracovat do úplného zn�ní ve form� Vnit�ní sm�rnice �. 4/2016 – Statut sociálního fondu 
m�sta Chropyn�, v�etn� jeho p�íloh �. 1 a �. 2.
T: 31. b�ezna 2016 Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

Zasedací místnost opustili Ing. Hloušek a Mgr. Vlasatý, p�ítomno je 13 zastupitel�. Starostka m�sta p�edala �ízení zasedání místostaros-
tovi.

14. Rozpo�tové opat�ení m�sta Chropyn� �. 1 v roce 2016
Komentá� k prvnímu rozpo�tovému opat�ení v letošním roce p�ednesla p�ítomným starostka m�sta Ing. V�ra Sigmundová.
Na b�eznovém zastupitelstvu m�sta Chropyn� bývá rozpo�tovým opat�ením pravideln� �ešeno p�edevším zapojení z�statku pen�žních 
prost�edk� k 31. prosinci p�edchozího roku. 
Sou�ástí tohoto rozpo�tového opat�ení je i úprava dalších p�íjm� a požadavk� ve výdajích. Rozpo�tová rezerva po tomto rozpo�tovém 
opat�ení by m�la být ve výši 2.925.600 K� (10.000 K� je sou�ástí schváleného rozpo�tu a p�idává se �ástka ve výši 2.915.600 K�)
Novelou zákona �. 250/2000 Sb., byla do § 16 dopln�na povinnost schvalovat rozpo�tové zm�ny p�ed provedením rozpo�tov� nezajišt�-
ného výdaje. Z tohoto d�vodu je pot�eba nastavit procesy schvalování zm�n rozpo�tu tak, aby nedocházelo k porušení zákona. Tato 
zm�na ustanovení znamená, že není možné p�edkládat ke schválení zm�ny rozpo�tu zp�tn�, ale je nutné zm�ny rozpo�tu p�edkládat ke 
schválení dop�edu ješt� p�ed tím, než je vyhotovena objednávka �i uzav�ena smlouva apod.
V pr�b�hu úvodního slova se na jednání vrátili Ing. Hloušek a  Mgr. Vlasatý a odešel Mgr. Bajgar, p�ítomno je 14 zastupitel�.
Materiál tisk �. 0095-16ZM

Rozprava:
Ing. Hloušek - V návrhu je uvažováno s �ástkou 600 tisíc na opravy a udržování základní školy, o co p�esn� se jedná.
Ing. Sigmundová - Je plánována oprava spojovacího kr�ku mezi starou školou a jídelnou. Kr�ek je prosklený, promrzá, skla se rosí, uniká 
teplo. Bude stejn� jako v budov� mate�ské školy vyzd�n a zateplen.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  2 8 / 1 0 / 2 0 1 6 :
Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
Rozpo�tové opat�ení m�sta Chropyn� �. 1 v roce 2016.

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2 (Hloušek, Vlasatý), Nep�ítomno: 3 (Bajgar, Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní
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15. Návrh �ešení úkolu stanoveného Zastupitelstvem m�sta Chropyn� dne 18. 
�ervna 2015 usnesením �. ZM 6/07/2015 „P�ipravit technickou a finan�ní 
analýzu pot�ebných za�ízení na po�izování audiozáznam� a videop�enos� 
z jednání zastupitelstva“

K tomuto bodu jednání p�ednesla úvodní slovo také starostka m�sta Ing. V�ra Sigmundová. 
Na zasedání Zastupitelstva m�sta Chropyn� dne 18. �ervna 2015 bylo usnesením �. ZM 6/07/2015 tajemníkovi uloženo p�ipravit technic-
kou a finan�ní analýzu pot�ebných za�ízení na po�ízení audiozáznam� a videop�enos� z jednání zastupitelstva. Analýza byla p�edložena 
na zasedání ZM dne 1. �íjna 2015, na n�mž bylo usnesením uloženo p�ipravit na pracovní jednání ZM dne 8. �íjna 2015 zvukový a obra-
zový záznam z neve�ejné zkoušky nahrávky zasedání ZM konaného dne 1. �íjna 2015 po�ízené pomocí produktu Publicstream Lite, aby 
na uvedeném pracovním zasedání mohli zastupitelé posoudit kvalitu záznamu. Z d�vodu technických potíží p�i neve�ejném po�ízení 
nahrávky zasedání ZM dne 1. �íjna 2015, bylo nutné p�istoupit k opakovanému po�ízení neve�ejné nahrávky až prosincového zasedání a 
nahrávku mohli �lenové zastupitelstva m�sta shlédnout individuáln� od ledna 2016. 
Rada m�sta Chropyn� projednala technickou a finan�ní analýzu pot�ebných za�ízení na po�izování audiozáznam� a videop�enos� 
z jednání zastupitelstva a doporu�uje Zastupitelstvu m�sta Chropyn� neschválit vysílání živého videop�enosu a archivování video nebo 
audiozáznam� za ú�elem jejich volného zp�ístupn�ní ve�ejnosti.
V pr�b�hu úvodního slova se na jednání vrátil Mgr. Bajgar, p�ítomno je 15 zastupitel�.
Materiál tisk �. 0089-16ZM

Rozprava:
pan Charvát - P�ipomn�l, že celou tuto v�c inicioval v �ervnu lo�ského roku. Uvedl, že nepodpo�í návrh, aby audiozáznam nebyl k dispo-
zici ob�an�m na webu m�sta. 	ada okolních m�st tuto možnost ob�an�m dává, m�ly by ji mít i ob�ané Chropyn�.
Mgr. Vlasatý - Cht�l bližší osv�tlení d�vodu, který vedl radu m�sta k zamítavému doporu�ení. 
Ing. Sigmundová - Doporu�ení rady m�sta nezve�ej�ovat na webu m�sta audio �i videozáznam jednání zastupitelstva nevyšlo jen 
z finan�ní náro�nosti. Na minulém zastupitelstvu se drtivá v�tšina zastupitel� vyjád�ila proti online videop�enosu, p�i diskusi o umis�ování 
záznam� na web jsme upozor�ovali na povinnost tyto záznamy anonymizovat. Všechny tyto kroky budou finan�n� �i �asov� náro�né a 
po�et ob�an�, kte�í se na n� budou dívat, nebo je poslouchat, bude pravd�podobn� mizivý, jak ukazují zkušenosti z m�st, která k jejich 
zve�ej�ování již p�istoupila. Rada m�sta doporu�uje z�ídit na webu sekci pro ob�any m�sta, ve které by byl zve�ej�ován plný zápis 
z jednání zastupitelstva. Tento zápis bude p�ehledn�jší než poslech záznamu.
Ing. Hloušek - Dotázal se, zda není levn�jší cesta k nahrávání než tato p�edkládaná.
Ing. Rosecký - Zkušenosti z ostatních ú�ad� �íkají, že i p�es investice do živého p�enosu je zájem ob�an� minimální, v Krom��íži nap�í-
klad sleduje p�ímý p�enos 5 až 6 lidí.
Ing. Blažek - Ve statutárním m�st� P�erov s cca 50 tisíci obyvateli to bylo p�i posledním zasedání pouhých 43 lidí.
Ing. Krej�í� - Vznesl protinávrh, o kterém se následn� hlasovalo.

Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
s c h v a l u j e
vysílání živého videop�enosu a archivaci ve�ejnosti p�ístupných audio nebo videozáznam�, a to na základ� p�edložené technické a fi-
nan�ní analýzy po�izování audiozáznam� a videop�enos� z jednání zastupitelstva, a

u k l á d á
o výsledku projednání v Zastupitelstvu m�sta Chropyn� informovat dodavatele produktu Publicstream Lite.
T: 31. b�ezna 2016 Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 5 (Hloušek, Charvát, Krej�í�, Supová, Vlasatý), Proti: 8 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Ju�ena, Kalinec, Langrová, Rosecký), 
Zdržel se: 2 (Novotný, Sigmundová), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)

Návrh nebyl p�ijat

Následovalo hlasování o p�vodním návrhu usnesení:

Zastupitelstvo m�sta Chropyn� 
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n e s c h v a l u j e
vysílání živého videop�enosu a archivaci ve�ejnosti p�ístupných audio nebo videozáznam� a to na základ� p�edložené technické a fi-
nan�ní analýzy po�izování audiozáznam� a videop�enos� z jednání zastupitelstva, a

u k l á d á
o výsledku projednání v Zastupitelstvu m�sta Chropyn� informovat dodavatele produktu Publicstream Lite.
T: 31. b�ezna 2016 Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 8 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Ju�ena, Langrová, Rosecký, Sigmundová), Proti: 5 (Hloušek, Charvát, Krej�í�, Supová, 
Vlasatý), Zdržel se: 2 (Kalinec, Novotný), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)

Návrh nebyl p�ijat

Mgr. Kalinec - Videop�enos je zbyte�ný, kvalita neodpovídá vynaloženým prost�edk�m. Navrhl další usnesení spo�ívající v po�izování a 
zve�ej�ování audiozáznam�.
Mgr. Bajgar - Souhlasil s názorem, že videop�enos je pro tak malé m�sto, jako je Chropyn�, zbyte�ný p�epych. Se zve�ejn�ním audiozá-
znamu by mohl souhlasit, ale upozornil na náro�nost p�ipravení anonymizovaného záznamu. Souhlasí s informováním ob�an�, ale požá-
dal p�ítomné, aby si uv�domili, za jakou cenu se tak bude dít, kolik �asu nebo pen�z to bude stát.
Ing. Kotula - Cht�l po zastupitelích, aby si vyjasnili, kde bude audiozáznam uve�ejn�n. Bude zp�ístupn�n všem nebo pro ob�any obce po 
registraci.
Ing. Rosecký - Navrhl, aby byl zve�ejn�n v sekci pro ob�any, tedy v registrované �ásti.
pan M. Pospíšil - Zeptal se, zda už n�kdo spo�ítal, kolik �asu a pen�z by anonymizování audio záznamu stálo.
Ing. Rosecký - Zatím byla k dispozici jen nabídka od firmy, za jakou cenu by anonymizaci provedla. Vlastní náklady ú�adu jsme prozatím 
nevy�íslili.
Mgr. Vlasatý - Navrhl, aby bylo tajemníkovi uloženo vypracovat analýzu týkající se jen audiozáznamu.
Mgr. Kalinec - Množství informací, které budou muset být z audiozáznamu odstran�ny, navrhl omezit tím, že p�i jednání nebudou �teny 
osobní údaje.
Ing. Sigmundová - Pokud by na jednáních nezazn�ly osobní údaje, pak by jednání zastupitelstva nebylo zase otev�ené v��i ob�an�m 
p�ítomným na zasedání.
Bc. Jedli�ková - Upozornila na to, že nelze zabránit tomu, aby osobní údaje nezazn�ly nap�íklad v rozprav� �i záv�re�né diskusi. Dále 
p�ipomn�la, že audio záznam z posledních jednání zastupitelstva mají všichni zastupitelé k dispozici na úložišti a mohou si sami odzkou-
šet jeho kvalitu. Zatím není anonymizován. Je dán k dispozici zastupitel�m, nemusí být anonymizován. Firma anonymizaci nabídla, ale 
stejn� ú�edník bude muset celý audio záznam projít a firm� p�edat soupis konkrétních úsek�, které je t�eba odstranit. 
Ing. Sigmundová - Bylo by dobré, aby si zastupitelé záznam poslechli. N�které diskutující je slyšet velice kvalitn�, n�kterým ob�an�m i 
zastupitel�m je rozum�t jen s velkými obtížemi.
pan Dvo�ák - Podivoval se nad tím, že kvalita záznam� z používaných diktafon� je špatná. M�l informace od místostarosty, že jejich 
kvalita je dosta�ující. Dále vyjád�il pochybnosti nad tím, že se radnice obrací na firmu, když má ur�it� dost vlastních možností, jak zá-
znam zpracovat sama, nap�íklad prost�ednictvím informatika. Takové zpracování bude podstatn� levn�jší než od firmy. Navrhl, aby m�s-
to po�ídilo místo prostých diktafon� kvalitní ozvu�ovací techniku, kterou m�že využít nap�íklad i p�i kulturních akcích m�sta. Budou-li 
všichni zú�astn�ní mluvit do mikrofonu, bude kvalita dobrá a zlepší se i úrove� jednotlivých vystoupení.
Ing. Rosecký - Kvalita záznamu je dosta�ující pro pot�eby po�ízení zápisu. O její kvalit� mohou hovo�it zastupitelé, mají nahrávku k dis-
pozici. K její anonymizaci by se musel zakoupit software, prozatím je zpracováván prost�ednictví voln� stažitelného free softwaru. 
Dodnes se �ešil video p�enos a audio záznam. Dnes se objevuje nová varianta, upustit od videop�enosu a soust�edit se jen na audiozá-
znam. 
Ing. Kotula - P�edložený materiál vycházel z úkolu, který zastupitelstvo uložilo v �íjnu. Úkol �ešil videop�enos a audiozáznam. 	ešilo se 
p�ímé vysílání a následn� z n�j vytažení pouze zvukové stopy, která se po anonymizaci zve�ejní na webu. 
pan Dvo�ák – Chyba se, podle jeho názoru, stala hned ve chvíli formulace úkolu, kdy se slou�ily dv� v�ci dohromady. Nikdo tak ne�ešil
samostatn� videop�enos a samostatn� audiozáznam. 
pan Hrabalová - Poznamenala, že tato diskuse se vede již n�kolikáté zasedání zastupitelstva. Neustále je poukazováno na to, že ob�ané
mají málo informací, ale po�et ob�an� p�ítomných na zasedání zastupitelstva nebo na nedávném ve�ejném projednávání programu 
rozvoje m�sta je mizivý. Pro koho má být záznam zve�ej�ován?
pan M. Pospíšil - Navrhl zakoupení webové kamery, její umíst�ní do zasedací místnosti a umožn�ní p�ímého sledování zasedání. Pokud 
to budou ob�ané sledovat v p�ímém p�enosu nebo si to nahrávat, bude na nich.
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Ing. Rosecký - Vyzdvihl výhodu osobní p�ítomnosti ob�an� na jednání zastupitelstva. P�i sledování videop�enosu se ob�ané nemohou 
zapojit do diskuse, vznášet dotazy a p�ipomínky.
pan Charvát - P�ipomn�l, že na �ervnovém zasedání p�i hlasování o zm�n� jednacího �ádu navrhl, aby se webu zve�ej�oval audiozá-
znam z jednání zastupitelstva po nutné anonymizaci. Z jeho podn�tu ale vznikl propletenec, který nevede k jasnému �ešení.
Ing. Kotula - Tajemník ne�ešil návrh pana Charváta, ale úkol, který mu uložilo zastupitelstvo a ten byl formulován jinak, než p�vodní 
návrh pana Charváta.
Ing. Blažek - Cht�l v�d�t, kolik zastupitel� si už audiozáznamy v úložišti poslechlo a má tak p�edstavu v jaké jsou kvalit�. 
pan M. Pospíšil - Požádal, aby ukázka audia byla zve�ejn�na na webu, aby i ob�ané mohli posoudit jeho kvalitu.
pan Dvo�ák - Upozornil zastupitele na skute�nost, že celá aktivita m�la p�vodn� mí�it k ob�an�m, k tomu, aby ob�ané m�li p�ístup 
k informacím z jednání zastupitelstva. M�la to být služba ob�an�m. Požádal, aby do p�íštího zasedání bylo prov��eno vše pot�ebné ke 
zve�ej�ování audiozáznamu.
Ing. Sigmundová - Navrhla debatu na toto téma ukon�it. M�sto spustí v letošním roce portál ob�ana, bude na n�m zve�ej�ovat op�t plné 
zápisy zastupitelstva a za rok lze vyhodnotit, zda to ob�an�m posta�uje, �i ne. Pokud zjistíme, že ob�ané volají po tom, že si cht�jí po-
slechnout vystoupení svých zastupitel�, pak se k celé v�ci znovu zastupitelstvo m�že vrátit. Ukládání úkolu na zpracování další analýzy 
povede pouze k prodloužení trvání i dalšího zasedání zastupitelstva v m�síci �ervnu.  Už se o této v�ci hlasovalo t�ikrát a nikdy se v�tši-
na neshodla. 
pan M. Pospíšil - Cht�l v�d�t, kdy bude portál ob�ana spušt�n. Žádal, aby v mezidobí byl zve�ej�ován plný zápis na webu, tak jak tomu 
bylo d�íve.
Ing. Rosecký - Aby mohl být zápis zve�ejn�n, muselo by zastupitelstvo zm�nit jednací �ád. Na portálu se intenzivn� pracuje, hledají se 
vhodná �ešení. Nedávný �lánek v Týdeníku Krom��ížska zhruba jeho fungování popsal. Ob�an p�ijde na ú�ad, dostane p�ihlašovací údaje 
a p�istoupil by s nimi do úložišt�. V sou�asné dob� hledáme vhodné technické �ešení tohoto úložišt�, nap�íklad p�es datové silo spole�-
nosti NWT. Do�asným �ešením by mohlo být vy�len�ní �ásti m�stského serveru. Toto �ešení by posta�ilo k prostému zp�ístupn�ní plného 
zn�ní zápis�. Portál ob�ana v kone�né verzi by m�l nabízet lidem �adu dalších služeb. Je nutné po�ítat s tím, že p�ihlašování bude prav-
d�podobn� probíhat p�es datovou schránku nebo p�es moje ID. Jeho spušt�ní máme v plánu ješt� v tomto roce.
Ing. Krej�í� - Navrhl archivaci ve�ejnosti p�ístupných audiozáznam�.
Ing. Kotula - Tento audiozáznam musí být upraven �ádn� zakoupeným softwarem, aby neobsahoval citlivé informace.
Bc. Novotný - Z vlastní praxe uvedl, že technika pot�ebná k nahrávání a následné úprav� by mohla stát cca 10 až 15 tisíc, ale jsou za tím 
hodiny a hodiny práce.
Mgr. Kalinec – Vzhledem k tomu, že není jasné, kdy p�esn� bude portál ob�ana spušt�n, nepovažuje za vhodné nyní kupovat n�jakou 
techniku �i software k po�izování záznamu. P�iklonil se k návrhu, aby tajemníkovi bylo uloženo zpracování analýzy k po�izování a zve�ej-
�ování audiozáznam�.
Mgr. Vlasatý - Navrhl zakoupení softwaru na automatický p�evod mluveného slova do zápisu bez práce zapisovatelky.
Ing. Rosecký - Nákup tohoto programu nedoporu�uje, naopak je rád, že zápisy jsou p�episovány do �tivé podoby, doslovný p�epis nepo-
važuje za vhodný.
pan Dvo�ák - Do konce roku chce m�sto spustit portál, rok na n�m zve�ej�ovat zápisy a po dalším roce zvážit, zda je to pro ob�any do-
sta�ující. Upozornil, že se k tomu zastupitelstvo tak vrátí nejd�íve v roce 2018. Litoval malého zájmu zastupitel� o zp�ístupn�ní zápis� 
z jednání. 
Ing. Rosecký - Požádal p�ítomné o návrh usnesení.
Ing. Krej�í� - Navrhl usnesení ve zn�ní: Zastupitelstvo m�sta Chropyn� ukládá tajemníkovi zpracovat analýzu po�ízení anonymizovaného 
audiozáznamu v dostupných variantách.
Ing. Kotula - Upozornil na nutnost úkol naformulovat p�esn�, aby nedošlo znovu k nedorozum�ním �i kritice práce ú�edník�, že úkol 
nesplnili p�esn�.
pan Dvo�ák - Trvá na tom, aby v návrhu usnesení bylo uvedeno, že tento audiozáznam bude zve�ej�ován na portále.
Ing. Rosecký - O zve�ej�ování �i nezve�ej�ování se bude rozhodovat až na základ� p�edložené analýzy.
Ing. Hrdli�ka - Navrhl, aby se radnice inspirovala m�sty, kde zve�ej�ování již probíhá.
Ing. Sigmundová - Navrhla ukon�ení diskuse na toto téma.

Pro ukon�ení diskuse hlasovalo 11 zastupitel� z p�ítomných 15 zastupitel�. Následovalo hlasování o návrhu usnesení Ing. Krej�í�e.

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
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u k l á d á
zpracovat finan�ní analýzu náklad� na po�ízení anonymizovaného audio záznamu jednání zastupitelstva i dalších možných krok� vhod-
ných k tomu, aby tento audio záznam zasedání zastupitelstva bylo možné dát k dispozici ob�an�m.
T: 30.6.2016 Zodp.: Ing. Kotula

Pro: 8 (Bajgar, Hloušek, Charvát, Kalinec, Krej�í�, Novotný, Supová, Vlasatý), Proti: 4 (Hrabalová, Ju�ena, Rosecký, Sigmundová), 
Zdržel se: 3 (Blažek, Horák, Langrová), Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)

Návrh nebyl p�ijat

K tomuto bodu nebylo p�ijato žádné usnesení. Místostarosta p�edal �ízení zasedání starostce m�sta.

16. Program rozvoje m�sta Chropyn� na období 2016-2023
Místostarosta a �len realiza�ního týmu Ing. Ji�í Rosecký p�edložil komentá� shrnující celou p�ípravu p�edkládaného obsáhlého strategic-
kého materiálu
Rada m�sta Chropyn� schválila na svém 20. zasedání dne 1. �ervence 2015 usnesením �íslo RM 7/20/15 zám�r zpracování Programu 
rozvoje m�sta Chropyn� na období 2016–2023, schválila složení realiza�ního týmu, který bude program zpracovávat, a 13 �lennou 
pracovní skupinu, se kterou bude program v pr�b�hu zpracování konzultován. Zastupitelstvo m�sta bylo o této skute�nosti seznámeno 
v rámci zprávy o �innosti rady na zá�ijovém zasedání, na kterém také v rozpo�tovém opat�ení schválilo finan�ní pokrytí tohoto zám�ru. 
Realiza�ní tým zahájil práce na zpracování ihned po schválení zám�ru. Byly p�ipraveny, rozeslány a vyhodnoceny dotazníky pro ob�any,
neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Soub�žn� s dotazníkovým šet�ením byla sestavena analytická �ást hodnotící sou�asný 
stav m�sta. Analytická �ást byla dne 13. �íjna 2015 konzultována s pracovní skupinou a vznesené p�ipomínky byly zapracovány. Násled-
n� prob�hla s pracovní skupinou tvorba SWOT analýzy. Tyto t�i �ásti byly poté 24. listopadu 2015 konzultovány s ve�ejností na ve�ejném 
projednání. Dne 12. ledna 2016 se uskute�nila další sch�zka s pracovní skupinou, jejímž cílem bylo tentokrát na základ� t�chto t�í vý-
chodisek (dotazník�, analytiky a SWOT analýzy) najít opat�ení a aktivity, které budou sm��ovat k napln�ní stanovených cíl� a vize. Reali-
za�ní tým z t�chto zdroj� následn� sestavil kompletní návrhovou �ást, p�i�adil priority, definoval identifikátory, garanty, zdroje financování 
a spolu se starostkou m�sta provedl odhad finan�ních náklad�. Takto p�ipravená návrhová �ást byla následn� konzultována s pracovní 
skupinou a ve�ejností a došlo k zapracování p�ipomínek. Ve�ejnost byla také o postupu na p�íprav� programu informována prost�ednic-
tvím Zpravodaje. Po�ínaje setkáním pracovní skupiny za ú�elem sestavení SWOT analýzy byli na všechna zbývající zasedání zváni i 
zbývající �lenové zastupitelstva, kte�í nebyli sou�ástí pracovní skupiny.
V rámci návrhové �ásti byla definována strategická vize: „Chropyn� – naše klidné místo k životu“ a byly stanoveny t�i strategické cíle: 
1. Pohodové malom�sto - zahrnuje zejména udržitelnost a rozvoj ob�anské vybavenosti, zachování nízké kriminality, udržení i vylepše-

ní technické infrastruktury, ochrana životního prost�edí, rozvoj školství aj. 
2. M�sto pro všechny - zahrnuje dostate�né volno�asové aktivity, rozvoj sít� služeb, sociálních služeb, rozvoj pr�myslové zóny, udrži-

telnost malých a vzd�laných lidí ve m�st�, p�ípravu ploch pro individuální bydlení, využití dotací, efektivní chod m�sta aj. 
3. Turisté vítáni - obsahuje zejména návrhy rozvoje cestovního ruchu, budování tradic, zajišt�ní služeb pro turisty, aby zde z�stali déle, 

budování cyklostezek aj. 
Tyto strategické cíle jsou dále �len�ny do cíl� specifických, k jejichž napln�ní vedou díl�í opat�ení a aktivity. P�edpokládané náklady na 
napln�ní všech t�chto cíl� byly odhadnuty na cca 464 mil. K� (období 8 let, vlastní zdroje, cizí zdroje, dotace). 
P�ijetí tohoto dokumentu je již dnes podmínkou �erpání n�kterých dotací (p�ipravovaný zám�r musí být v souladu s plánem rozvoje). 
Materiál tisk �. 0085-16ZM

Rozprava:
Mgr. Bajgar - Práci celé pracovní skupiny na tomto obsáhlém dokumentu pochválil. Materiál obsahuje jasn� vymezené konkrétní plány, 
jejich vy�íslení, p�esnou �asovou osu.
pan M. Pospíšil - P�ipomn�l námitky, které vznesl už na ve�ejném projednávání tohoto plánu rozvoje. Dle jeho názoru je v n�m nedosta-
te�n� �ešena hrozba v podob� spalovny, zdvojkolejn�ní železnice a možné t�žby št�rkopísku.
Ing. Rosecký - Otázka spalovny je zmín�na v aktivit� týkající se nakládání s odpadem, m�že být využita také k zachování dobré úrovn� 
koupališt� použitím jejího odpadního tepla k oh�evu vody. Po ve�ejném projednání byl materiál práv� na popud pana Pospíšila dopln�n o 
aktivitu vedoucí k zamezení t�žby št�rkopísku, má vysokou d�ležitost.
Ing. Hrdli�ka - Posteskl si, že v materiálu není obsažen návrh na provedení rekultivace Píská�e. Žádal, aby o tomto dopln�ní hlasovalo 
zastupitelstvo.
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Ing. Rosecký - K tomuto návrhu Ing. Hrdli�ky se vedla dlouhá diskuse už na ve�ejném projednávání, následn� i uvnit� realiza�ního týmu. 
Pozemky Píská�e nejsou v majetku m�sta a m�sto nem�že investovat do majetku, který není jeho. P�ípadné vykoupení není v nejbliž-
ších letech možné. V sou�asné dob� je nutno vykoupit pozemky pod cestou ke garážím, pozemky pro výstavbu v lokalit� Nádražní,
p�ípadn� pozemky pro stavbu cyklostezky do Zá�í�í. Jsou to všechno složitá vyjednávání, finan�n� velmi náro�ná.
Ing. Kotula - Upozornil Ing. Hrdli�ku, že není oprávn�n ukládat zastupitelstvu úkoly. Jeho nám�t si musí vzít za sv�j n�kdo ze zastupitel� 
a p�edložit jej ostatním k hlasování.
Ing. Sigmundová - Z jednání pracovní skupiny i z dotazník� ob�an� vyplynula celá �ada nám�t�, které nemohly být do programu rozvoje 
za�azeny z finan�ních nebo �asových d�vod�. 
Mgr. Kalinec - Na tomto materiálu pracovala široká skupina lidí ze všech oblastí života m�sta, vybírali jen nejd�ležit�jší akce.
Ing. Hloušek – Ptal se, zda má m�sto v sou�asné dob� pozemky vhodné pro individuální výstavbu
Ing. Sigmundová - Uvedla, že m�sto bohužel v sou�asné dob� žádné volné pozemky nemá. První �ást Podlesí je už prodána, druhá �ást 
není ješt� zasí�ována, ulice Nádražní nebude k prodeji p�ipravena d�íve než za n�kolik let.
Rozprava byla ukon�ena.

U s n e s e n í  Z M  2 9 / 1 0 / 2 0 1 6 :

Zastupitelstvo m�sta Chropyn�
s c h v a l u j e
Program rozvoje m�sta Chropyn� na období 2016–2023.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nep�ítomno: 2 (Machá�ek, Rapantová)
Schváleno v p�edloženém zn�ní

17. Všeobecná rozprava
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že je rád, že se audiozáznamy nezve�ej�ují, ob�an�m by se úrove� jednání ur�it� nelíbila. Úspory v m�stských 
prost�edcích zcela ur�it� jsou, finance na po�ízení techniky na zve�ejn�ní záznam� by se ur�it� našly. Kvalita jednání by si zasloužila 
zlepšení. Jednání jsou zdlouhavá a nevedou ke shod�.
Ing. Blažek - 14 bod� dnešního jednání prob�hlo rychle, jednání se zadrhlo až v bod� o zve�ej�ování záznam�. 
pan M. Pospíšil - Požádal nedávno o poskytnutí kopie koali�ní smlouvy, nebylo mu vyhov�no. Požádal zastupitele, kte�í jsou pod koali�ní 
smlouvou podepsáni, o sd�lení, zda samotný text této smlouvy její zve�ejn�ní zakazuje, p�ípadn�, zda by mu kopie mohla být poskytnuta.
Ing. Sigmundová - Text koali�ní smlouvy její poskytnutí nezakazuje, s jejím poskytnutím sama za sebe nesouhlasí. Zeptala se p�ítom-
ných koali�ních zastupitel�, zda se k v�ci cht�jí vyjád�it nebo smlouvu poskytnout. 
Ing. Blažek - Také nesouhlasí.
Mgr. Vlasatý - Jako opozi�ní zastupitel také vyjád�il zájem o kopii koali�ní smlouvy. Zajímá ho, zda text nezavazuje koali�ní zastupitele, 
jak mají hlasovat.
Ing. Sigmundová - Ani �len zastupitelstva nemá právní nárok na text koali�ní smlouvy.
paní Víchová - Vyjád�ila názor, že nezve�ej�ování informací na internetu je chyba, dnešní mladá generace sedí pouze na internetu. 
Informace, které nejsou na webu, jako by nebyly. Lidé nev�dí, že se n�co d�je, je pot�eba jim to p�ímo �íct.
Ing. Sigmundová - P�ipomn�la, že na internetu je zve�ejn�na pozvánka na zasedání, veškeré materiály zde projednávané i následná 
schválená usnesení. Pokud je zajímá pr�b�h zasedání, mohou p�ijít. Nap�íklad na ve�ejném projednání strategie byla maminka i se 
dv�ma malinkými d�tmi a jednání zvládli všichni skv�le.
pan Bajer - Doporu�il, aby lidé na jednání chodili osobn�, jsou zajímavá. Dle jeho názoru je dob�e, že nejsou záznamy zve�ejn�ny. Po 
poslechu jednoho záznamu by ob�ané už žádný další slyšet patrn� ani necht�li.
pan M. Pospíšil - P�ipomn�l, že mladé generaci by pomohla webová kamera umíst�na v této místnosti.
Ing. Kotula - Upozornil, že toto téma bylo již uzav�eno. Neustálé vracení se k již uzav�enému tématu jednání zastupitelstva neustále 
prodlužuje.
pan Dvo�ák - Zeptal se, zda je už hotová dopravní studie.
Ing. Sigmundová - Odpov�d�la, že až bude studie zpracována, bude projednána v rad�, následn� v zastupitelstvu a poté dána k dispozi-
ci ob�an�m. Doporu�ila ob�an�m ú�ast na p�íštím jednání zastupitelstva, kde by m�lo dojít k seznámení s touto studií.
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pan M. Pospíšil - Vrátil se ke zve�ej�ování zápis�. Požádal zastupitele o zvážení, zda-li by zastupitelé mohli jednoduchou úpravou jedna-
cího �ádu umožnit do�asné zve�ej�ování zápis� ze zastupitelstva.
Ing. Sigmundová - Zastupitelé se nad tím ur�it� zamyslí.
Ing. Blažek - Vrátil se k textu koali�ní smlouvy. Sd�lil, že její text neobsahuje nic, co by zastupitele zavazovalo k n�jakému hlasování.
Ing. Rosecký - Paragraf 69 zákona o obcích p�ímo uvádí, že zastupitel nesmí být p�i svém hlasování vázán žádnými p�íkazy. Pokud by 
v koali�ní smlouv� n�co takového bylo, byla by nezákonná.
pan M. Pospíšil - Požádal o informaci, kdo je pod koali�ní smlouvou podepsán, posta�í zvednutí ruky.
pan Ju�ena - Zastupitelé za jednu stranu by m�li hlasovat stejn�, pokud se tak ned�je, jak je na zasedání zastupitelstva vid�t, je to d�kaz 
toho, že nejsou ni�ím svázáni.
Ing. Blažek - Rada m�sta �adu materiál� pro toto jednání doporu�ila jednomyslným hlasováním, ale zde už �lenové rady jednotn� nehla-
sovali. Také ukázka toho, že �lenové koalice nejsou ni�ím svázáni.
Rozprava byla ukon�ena.

Starostka m�sta pod�kovala p�ítomným za aktivní ú�ast na zasedání, pop�ála p�íjemné prožití velikono�ních svátk� a jednání zastupitel-
stva v 19:12 ukon�ila.

Ing. V�ra Sigmundová Ing. Ji�í Rosecký
starostka místostarosta m�sta

Mgr. Milan Bajgar Mgr. Stanislav Kalinec
ov��ovatel ov��ovatel




