ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZÁPIS
ze zasedání č. 19
konaného dne 28. června 2017

Místo zasedání:

Městské kulturní středisko Chropyně, velký sál

Začátek a konec jednání:

16:08-21:38

Počet přítomných členů:

14

(dle prezenční listiny)

Počet omluvených členů:

3

(dle prezenční listiny)

Počet neomluvených členů:

0

(dle prezenční listiny)

Počet občanů:

25

(dle prezenční listiny hostů)
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Člen rady města Chropyně pan Ivan Juřena zahájil v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:08 přivítáním všech přítomných. Současně všechny upozornil na to, že
z průběhu zasedání je pořizován audiozáznam pro potřeby zápisu.
Pan Juřena konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 13 zastupitelů, k přijetí usnesení je
třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Z jednání se omluvili: Ing. Jaroslav Hloušek, Ing. Radovan Macháček
a Mgr. Igor Štěpánek. Paní Magda Rapantová dorazí na jednání později.
Předsedající oznámil, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek. Žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny. Zapisovatelkami dnešního jednání určil paní Danu Jedličkovou a paní Janu Bajgarovou, ověřovateli zápisu pana Miroslava Charváta
a paní Vladimíru Supovou.
Návrhovou komisi navrhl ve složení: předseda Mgr. Milan Bajgar, členové pan Josef Horák a Bc. Ivo Novotný.
Usnesení ZM 1/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Milan Bajgar, členové pan Josef Horák a Bc. Ivo Novotný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Hloušek, Macháček, Rapantová, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Vzhledem k tomu, že v rámci bodu číslo 13 budou voleni členové nově zřízeného výboru zastupitelstva, navrhl předsedající i složení
volební komise, která bude volbu řídit, a to: předsedkyně paní Dana Jedličková a členky paní Jana Bajgarová a paní Veronika Langrová.
Usnesení ZM 2/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
volí
volební komisi pro volbu předsedy a členů Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně ve složení:
předsedkyně paní Dana Jedličková a členky paní Jana Bajgarová a paní Veronika Langrová.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Hloušek, Macháček, Rapantová, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Předsedající předložil také návrh programu jednání a vyzval přítomné k předložení návrhů na doplnění programu jednání. Jelikož žádné
návrhy nebyly vzneseny, byl následujícím hlasováním schválen níže uvedený program jednání.
1.

„Novostavba radnice“ - návrh architektonického řešení

2.

Revitalizace centrální části náměstí Svobody v Chropyni - návrh architektonického řešení

3.

Schválení XIII: etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro rok 2018

4.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

6.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

7.

Účetní závěrka města Chropyně za rok 2016

8.

Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2016

9.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2017

10.

Majetkoprávní záležitosti

11.

Zpráva o uplatňování Územního plánu města Chropyně v uplynulém období 2014-2017

12.

Vyhlášení místního referenda k otázce těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman

13.

Volba předsedy a členů Výboru pro ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně

14.

„Svoz odpadů pro město Chropyně“ - zadávací dokumentace k výběrovému řízení

15.

Všeobecná rozprava
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Usnesení ZM 3/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 19.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Hloušek, Macháček, Rapantová, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo udělilo všem dnes vystupujícím výjimku z jednacího řádu, tedy aby bylo umožněno všem
přítomným vystoupit v diskusi, a to bez ohledu na to, zda jsou občany města či zda v Chropyni vlastní nemovitost.
Usnesení ZM 4/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
uděluje
výjimku z článku 9 odstavce 10 Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně všem vystupujícím, tedy i těm, kdo nejsou občany města Chropyně, nevlastní ve městě Chropyně nemovitost.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Hloušek, Macháček, Rapantová, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Mgr. Vlasatý - Zákon o obcích ukládá zastupiteli povinnost nahlásit střet zájmů. Vzhledem k tomu, že v bodě číslo 10 - v rámci majetkoprávních záležitostí bude projednáván pronájem či prodej pozemku, který užívá on a paní Supová, oznámil, že je v tomto bodě ve střetu
zájmů. Stejně tak by měla učinit i paní Supová v tomto případě. Zastupitelstvo by mělo podle zákona o obcích hlasováním rozhodnout,
zda může on a paní Supová v dané věci hlasovat, nebo se mají hlasování zdržet, když předem nahlásili střet zájmů.
Ing. Rosecký - Zastupitelstvo nerozhoduje o tom, zda v takovém případě zastupitel může nebo nemůže hlasovat. Zákon ukládá pouze
povinnost ohlásit střet zájmů. Není třeba o ničem hlasovat.
Mgr. Vlasatý - Oponoval, že ve stanovisku Franka Bolda, které si stáhnul z internetu, se uvádí, že samotné oznámení o střetu zájmů
neznamená vyloučení z hlasování. Zastupitelstvo by mělo na základě takového oznámení rozhodnout, zda může daný zastupitel ve věci
hlasovat.
Ing. Rosecký - Namítl, že žádný zastupitel nemůže být omezen na svém právu hlasovat na zasedání zastupitelstva. A to ani v případě
střetu zájmů.
Mgr. Vlasatý - Nabyl dojmu, že výklad zákona o obcích hovoří jinak než pan tajemník MěÚ.
Ing. Rosecký - Tlumočil zde výklad zákona o obcích podle ministerstva vnitra.
pan Juřena - Z pozice předsedajícího uvedl, že oznámený střet zájmů bere zastupitelstvo na vědomí.

1.

„Novostavba radnice“ - návrh architektonického řešení

Překladatelka písemného materiálu k tomuto bodu jednání - starostka města Ing. Věra Sigmundová - úvodem připomněla, že Zastupitelstvo města Chropyně projednalo na svém zasedání dne 29. března 2017 varianty rekonstrukce budovy MěÚ. Ve věci bylo přijato usnesení ZM 34/17/2017, kterým bylo uloženo zpracovat dokumentaci pro územní řízení pro novostavbu objektu radnice. Oslovena byla
projekční kancelář ABCD Studio Praha 9, s. r. o., zastoupená Ing. arch. Petrem Pešatou. Tato firma navrhla nové architektonické řešení
radnice tak, aby vyhovovala potřebám města Chropyně. Nová radnice by tak měla být bezbariérová, bude v ní umístěn výtah. V budově
bude veřejnosti přístupné WC a informační centrum, které návštěvníkům města chybí. Návrh radnice je připraven tak, aby odpovídal
pasivnímu standardu, což by se výrazně odrazilo v nákladech na její provoz. Součástí návrhu nové radnice je dostatek prostoru pro
dlouhodobé ukládání písemností, zasedací místnost, velice pěkně je navržena obřadní místnost se vstupem do přiléhající zahrady. Tato
zahrada je prozatím v nájmu, město uvažuje v souvislosti s novou výstavbou radnice o ukončení tohoto nájmu. Zahrada by tak mohla být
přebudována na malý park k důstojnému provádění svatebních obřadů. Podmínkou zadání architektům bylo také to, aby nová budova
měla sedlovou střechu, a aby nová radnice nenarušila prostor blízkého zámku a kostela. Podmínkou bylo i zachování radničních hodin,
které mají dnes již svou historickou hodnotu. Rada při svém projednání předloženého návrhu dále doporučila budovu podezdít, protože i
podezdívka napomůže tomu, aby budova odpovídala rázu ostatních budov na náměstí.
Materiál tisk 0213-17ZM
Rozprava:
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Mgr. Vlasatý - Připomněl, že zastupitelé si společně měli možnost projít budovu radnice. Vedoucí odboru výstavby a ŽP popsal stav
budovy jako téměř havarijní. On samotný z prohlídky neměl pocit, že by radnice byla ve stavu nutném ke zbourání. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude zpracována studie. Předpokládal však, že studie bude obsahovat více variant řešení. Na něj - dle jeho vlastních slov - předložený návrh působí jako vchod do stodoly nebo logistické budovy. Návrh nemá reprezentativní charakter budovy radnice. Když se něco
staví v novostavbě, chápe, že se použijí moderní prvky, ale měl by zůstat zachován genius loci - duch daného místa. Návrh by neměl
vybočovat ze staré zástavby. Navíc mu v předloženém materiálu chybí nacenění demoličních prací. Předložený návrh neschválí, bude
požadovat jeho dopracování.
Ing. Krejčíř - Připojil se k negativnímu stanovisku Mgr. Vlasatého. V souvislosti s dalším bodem jednání (rekonstrukce náměstí Svobody)
trval na tom, aby se konala architektonická soutěž. Předložení pouze jednoho návrhu je nedostatečné. Návrh mu připomíná hospodářské
stavení. Stavba radnice bude vždy spojována s osobou starosty či starostky. Pokud po sobě starostka chce zanechat hospodářské stavení, patrně si tento návrh prosadí. On osobně žádá architektonickou soutěž, chce více návrhů, aby bylo z čeho vybírat. Systém, kdy se
studie zadá jednomu, nelíbí se, tak se zadá jinému, může být mimořádně zdlouhavý. Proto navrhuje hned oslovit co nejvíce autorů možných návrhů.
Mgr. Bajgar - Genius loci se například nezachoval u tzv. Tančícího domu v Praze. Je nutná odvaha těch kdo rozhodují, vybudovat něco
nového. Na příkladu Kaplického návrhu knihovny ukázal, jak lze zrušit návrh, který se neujal. Každopádně se i on připojil k předložení
více variant řešení.
Ing. Sigmundová - Představila Ing. Pešatu s kolegou, kteří připravili předkládaný návrh nové radnice. Jejich pozdní příjezd na zasedání
způsobila špatná doprava na dálnici.
Mgr. Vlasatý - Zopakoval autorům, že předložený návrh na něj nepůsobí jako reprezentativní budova. Chápe použití moderních prvků,
ale trvá na zachování ducha prostředí. Postrádá větší množství předložených variant řešení a postrádá vyčíslení demoličních prací.
Mgr. Kalinec - Připomněl Mgr. Vlasatému, že cenový odhad bouracích prácí byl součástí materiálu, který se projednával na březnovém
zasedání zastupitelstva - 1,5 milionu korun.
Ing. Němejc - Předložený návrh vychází ze dvou předpokladů: zadání na objem (vnitřní uspořádání objektu z pohledu potřebných prostor
a jejich využití). Předložený návrh hospodárně pracuje s prostorem tak, aby se nezvětšoval celkový objem budovy a tím nenarůstaly
celkové stavební práce, které se promítnou do ceny objektu. Nový objekt je půdorysem posazen na objekt stávající. Splňuje základní
zadání, a to dvě nadzemní podlaží pro administrativu a reprezentativní účely, sedlové střechy, které k tomuhle místu patří a korespondují
s okolím. Objekt je součástí jádra obce, proto při zpracování jeho návrhu byl brán velký zřetel na blízkost zámku a kostela. Objekt by
neměl vystupovat a tyto dvě historické dominanty překrývat. Záměrně byl zvolen jednoduchý tvar, jednoduché střechy, nekomplikovanost
povrchu budovy pro dosažení nadčasovosti. Splňuje tak dnešní trend v architektuře, kdy v podstatě nejde určit, zda byl objekt vybudován
v roce 2017 nebo 2027. Navržený tvar nabízí možnost dalšího dotváření: volbou typu omítky, střešní krytiny, volbou oken plastových či
dřevěných atd. Vnější ráz však zůstane zachován. Moderní ráz architektury spočívá v nadčasovosti, nikoli v soudobosti, která je tak
markantně vidět z ukázek architektury devadesátých let. Blízkému zámku a kostelu nechce nová radnice konkurovat, ale naopak se jim
podřídit. Návrh dvou sedlových střech a dvou štítů rozbíjí právě onen zmiňovaný vzhled „stodoly“. I kdyby nebyla sedlová střecha přímo
jednou z podmínek zadání, sami by ji na navrženou budovu doporučili, do prostředí města Chropyně sedlová střechy patří. Díky dvěma
střechám získá budova dvě křídla a střední jádro či pasáž, které budou dostatečně široké na to, aby díky tomu vzniklo příjemné prostředí
chodby, kde může klient pohodlně vyčkat, až bude jeho věc vyřízena, není to už ta tmavá nepříjemně úzká chodba. Návrh obsahuje i
obřadní sál, který je odvrácen od hlavní silnice a nabízí i možnost určitého parčíku a zeleně. Požadavkem bylo i venkovní propojení
s prostorami sociálního zázemí pro veřejnost. Objekt bude vybaven výtahem pro snazší dostupnost patra. V patře je připraven zasedací
sál pro jednání zastupitelstva. Podzemní podlaží by mělo nahradit stávající stavebně a technicky nevyhovující prostory pro dlouhodobé
ukládání písemností, může být zvolena až varianta plného podsklepení, kterou by se odstranil celkově vnímaný nedostatek ukládacích
prostor pro materiál, který město potřebuje pro pořádání veškerých svých akcí. V patře má středová část navrženu skleněnou střechu,
kterou bude pronikat přirozené světlo do společných prostor. Sedlové střechy by mohly být využity pro technické zázemí. Stavba vyniká dle slov autora - svou jednoduchostí. Působí masivním dojmem. Nemá zbytečnou zdobnost, kterou by se narušila nadčasovost objektu.
Otázku ceny s sebou přinese až vyjednávání o použitém materiálu, typu omítky, její barvy atd. Navržená budovy by ve výsledku dodala i
více světla domu č. p. 247. Dosáhlo by se tak tedy i kvalitativního zlepšení okolního prostoru radnice.
Ing. Pešata - Předložený materiál je pouhou studií, není to vytvoření konkrétní jedné budovy. Tato studie měla prověřit, jestli zadané
požadavky je možno dostat na zadanou plochu, jak je možné využít daný objem co nejlépe, bezbariérově a navíc vytvořit objekt nízkoenergetický nebo dokonce pasivní. Takové zadání ovlivní možnosti použitého materiálu i prostorového využití. Je předčasné se v tuto
chvíli bavit o barvě konečné fasády. Účelem této studie bylo ověřit možnosti, jak pojmout objem a prostor, jak vytvořit měšťanskou radnici
v těsné blízkosti historické a sakrální budovy.
Ing. Němejc - Stejně tak, jak jsou k dispozici různé typy omítek, jsou k dispozici i různé varianty zasklení středního prostoru. Je řada
možností, jak přenést stavbu radnice do 21. století ale přitom nevybudovat smutné memento své doby, jako řada ukázek architektury
z 80. let, která dnes už je zcela nevhodná, do prostoru nezapadá, prostoru v negativním významu slova zcela dominuje. Předložil a okomentoval několik ukázek budov radnic pro názornou ukázku. Řada takových staveb neumí tzv. stárnout, tak jako to uměly historické
budovy. Předkládaný návrh respektuje přítomnost zámku a kostela. Objekt má jednoduchý podélný charakter s nástupem štítu. Je hodně
nadčasový právě svou jednoduchostí.
Ing. Pešata - Na jedné straně jsou zde požadavky na technickou proveditelnost, požadavků na energetickou úsporu a na druhé straně je
zde skupina požadavků na rozpočet a cenovou náročnost. Poté co tyto dvě skupiny propojíme s tím, co je realizovatelné a technicky
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možné, pak vznikne malý prostor na to, kde budou uspokojeny všechny požadavky a ještě menší prostor na to, kde by se dalo vytvořit
pět návrhů. Místo pěti návrhů lze vzít předložené ukázky starých radnic. Můžete zde mít i 15 návrhů, ale otázkou je, k čemu bude 15
špatných návrhů. Je vhodnější mít jeden, který respektuje zadané požadavky. Následovat bude vyjednávání o použitých materiálech.
Můžete si představit, že radnice bude mít běžnou střešní krytinu, může být použita ale i měď…už jen samotnou použitou střešní krytinou
mohou vzniknout dvě odlišné budovy. Vyvolejme debatu o vhodných materiálech, o kvalitě provedení. Návrh ve svém základu respektuje
prověřená pravidla stará dvě stě let a to kvádrový objem a sedlovou střechu. Do tohoto konkrétního prostoru nic jiného není vhodné.
Ing. Němejc - Navrhovat stavbu znamená ji navrhovat pro konkrétní prostor, oba předkladatelé jsou odpůrci tzv. univerzálních projektů.
Návrh novostavby se snaží přivést co nejvíce světla do boční ulice, má jednoduché, výrazné a jedinečné průčelí se dvěma štíty, má velmi
jednoduchou fasádu směrem k zámku, ale přitom funkční. Budou tam zatemňovací prvky pro okna, která nebudou rušit od ulice. Vytváří
se velmi jednoduchá modernistická podoba, nad kterou sedí klasická sedlová střecha. Je otázkou, zda na ní bude uložena bobrová
krytina, pálená nebo cementová krytina, stejně jako zářící kovová střecha. Bude to určitě dáno cenou, pokaždé vznikne jiná budova.
Vždy nadčasová ve své jednoduchosti.
pan Dvořák - Zeptal se, proč zadavatel nepožadoval více provedení, více projektů. Mohl být připraven návrh s klasickou sedlovou střechou a mohl být předložen zastupitelům k nahlédnutí v porovnání s tímto návrhem včetně ceny a energetické náročnosti. Je přesvědčen,
že výhoda světlíku není reálně žádná, přinese s sebou naopak vyšší náklady na údržbu. Neustále bylo zmiňováno, že předložený návrh
je nadčasový. Paní starostka tvrdila, že bude citlivě přistupováno k návrhu nové radnice tak, aby navazovala na starou zástavbu na
náměstí. Má pocit, že zde někdo po sobě chce něco zanechat na památku, ale tak zadání projektantům znít nemělo. Cítí se neinformován z pohledu ceny nové radnice, chtěl vědět, na jakou cenu je navržené zadání připraveno.
Ing. Sigmundová - Cena není zadaná. Jedinými podmínkami bylo zachování hodin a sedlová střecha. Cena se bude odvíjet od zvolených
materiálů, ze kterých bude stavba provedena. Dělal se zatím pouze teoretický propočet na předpokládanou cenu 22 milionů korun.
Ing. Pešata - Cena je dle jeho názoru zavádějícím pojmem. Jednotková cena za metr krychlový je kolem 4,5 tisíce korun. Konečná cena
bude závislá na zvoleném materiálu, na tom, zda budou vybrána okna plastová nebo dřevěná, standardní střešní krytina nebo měď atd.
Připomněl, že odhad nákladů na demolici nebyl součástí zadání.
Bc. Novotný - Uvedl, že ač sám není architekt, předložený návrh se mu velice líbí. Byl v podobné budově - v ZUŠ v Liberci. Budova má
podobný ráz uprostřed se světlíkem. Je zabudována v historickém centru Liberce. Rozdílné je to, že má 4 patra. Když do této budovy
vstoupil, byl mile překvapen, co všechno se do ní vešlo: učebny, velké sály, výtahy… Budova byla velice krásná, světlá a vzdušná. Velice
krásná práce.
pan Blažek L. - Upozornil na blízkost národní přírodní památky a tím i velkého množství zde hnízdících ptáků, kteří umí své okolí znečistit. I toto by měli autoři návrhu vzít v potaz, skleněnou střechu budou muset patrně častěji čistit.
Ing. Pešata - Dobrá připomínka. Návrh může obsahovat provedení v mléčném skle nikoli v čirém skle, nebo může být zvolen vhodný
systém čištění, čistící ochozy nebo systém malých trysek, které skrápějí sklo apod. Vše je otázkou dalšího vyjednávání.
Ing. Němejc - Hlavním důvodem zvolené prosklené plochy je dostat do prostoru dostatek světla. Jestli to bude formou světlíků nebo
jedné velké prosklené plochy je otázkou jednání. Vše je řešitelné.
Mgr. Kalinec - Otázka výstavby nové radnice je hodně diskutovaná. Předložený návrh se jemu osobně také líbí, ale i on by rád viděl více
verzí a variant. Očekával cestu soutěže o nejlepší návrh. Očekával na stole více návrhů, ze kterých se bude vybírat. Problematickou
vnímá i otázku ceny. Na začátku všeho byla otázka potřeby rekonstrukce stávající radnice za řadu milionů korun. Pak přišla debata o
tom, že bychom zvládli i výstavbu nové radnice za nějakých 20 milionů. Při získání dotace by výstavba nové radnice mohla být jen o něco
málo vyšší než rekonstrukce stávající radnice. Obává se však, aby se cena novostavby nevyšplhala na 35 nebo 40 milionů korun.
V takovém případě by výstavba na dlouhou dobu finančně omezila rozpočtové možnosti města a hlavně nového vedení města v příštím
volebním období.
Ing. Sigmundová - Finanční otázka bude vždy řešena přes zastupitelstvo. Všichni se shodnou určitě na tom, že střecha v mědi je pro
rozpočtové možnosti města neufinancovatelná. Dotace na výstavbu nové radnice bude vyžadovat pasivní standard a tomu bude muset
být projekt přizpůsoben. Otázka finanční náročnosti ale zatím stále zůstává na 22 milionech, konečná cena bude záviset na zvoleném
materiálu. Určitě nebude snahou radnice cenu novostavby navyšovat.
Mgr. Vlasatý - I on připomněl, že na začátku se vedla debata o rekonstrukci radnice stávající nebo výstavba nové radnice za podmínky
zapojení dotací, díky čemuž by výstavba byla jen o něco málo dražší než celková rekonstrukce. Rozhodně tento rozdíl nesmí být větší
než pět nebo dokonce více milionů korun. V takovém případě by on zvolil raději variantu rekonstrukce stávající budovy radnice. Zaráží ho
jednání paní starostky, která občany ve svém článku ve Zpravodaji ujišťovala, že nová radnice bude v podobném duchu jako okolní
výstavba. Přestože pánové architekti svou práci skvěle odprezentovali, stojí si na svém a trvá na předložení více návrhů.
paní Suchánková - Přišlo jí zvláštní, že na všechno se dělají výběrová řízení a na toto udělá návrh jedna firma a už dnes o tom chce
zastupitelstvo hlasovat.
pan Stojaník - Chybí mu zde předložení návrhu rekonstrukce stávající radnice a kolik by rekonstrukce stála, aby bylo možné porovnat
náročnost rekonstrukce a náročnost výstavby nové radnice. Měl zde ležet i projekt na rekonstrukci radnice, aby se oba návrhy daly vzájemně porovnat.
Ing. Blažek - Diskuse o tomto všem už proběhla na minulých jednáních, z toho vzešlo usnesení zastupitelstva mířící k výstavbě nové
radnice.
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pan Pospíšil M. - Z pohledu měrné životnosti konstrukčních prvků položil autorům návrhu otázku na životnost navrhované budovy.
Ing. Pešata - Od postavení se na budovu takových 30 let nemusí sáhnout. Klasická životnost je 50 let, počítá se s tím, že se v době mezi
třicátým a padesátým rokem provede generální rekonstrukce. Závisí to na jejím využívání a starání se o ni. Požádal přítomné, aby si
uvědomili drobné nuance v požadavcích. Na otázku, kolik by tato stavba stála, nejde dnes odpovědět. Výkaz výměr se dá udělat po
zpracování projektu, což přinese další výdaje. Pokud je zde požadavek na předložení více návrhů, oni sami žádný další návrh nepředloží,
byli by sami proti sobě. Srovnal vše na příkladu automobilu. Autoři si nebudou jistí tím, kolik kol má auto mít a tak předloží návrhy na auto
se třemi, čtyřmi nebo pěti koly a zákazník si sám bude vybírat. Tak ne. Autoři si stojí za svým návrhem. K požadavku na předložení více
návrhů, aby si zastupitelstvo mohlo z nich vybírat, uvedl, že je ale třeba si uvědomit, že zpracování dalších návrhů bude stát peníze. A
znovu zopakoval, že v tuto chvíli se nelze bavit o ceně novostavby.
pan Dvořák - Zeptal se, co vlastně dnes přijme zastupitelstvo za usnesení, k čemu se zaváže, pokud schválí předložený návrh, a dále
chtěl vědět, jakou si zastupitelstvo stanoví hranici ceny, nad kterou nepůjde. Občan, když staví dům, má také určitě finanční limit, za který
nepůjde. Požádal o upřesnění, zda-li uvedená částka 20 milionů, je včetně dotace, nebo je to částka, která půjde z rozpočtu města.
Ing. Sigmundová - Pokud zastupitelstvo schválí navržené usnesení (tedy že schvaluje návrh architektonického řešení) bude se pokračovat přípravou projektové dokumentace na územní řízení, poté na stavební povolení. Součástí této dokumentace už bude výkaz výměr, ze
kterého vyplyne cena. Je v kompetenci rady města schvalovat materiály pro územní i stavební řízení, zastupitelstvo si samozřejmě může
tuto kompetenci vzít na sebe. I kdyby tak neučinilo, bude určitě seznámeno s materiálem pro stavební řízení a s výkazem výměr. Maximální částka nebyla stanovena, počítá se s tím, že bude dodržen strop ve výši 30 milionů. Dotace na domy postavené v pasivním standardu se poskytují ve výši 30 % celkových nákladů, tedy třetinu ceny by město mělo dostat formou dotace. Konkrétní výše ceny není
stanovena, vše bude vycházet z možností rozpočtu a z kalkulací cen v dalším stupni řízení. Není třeba se obávat, že zítra už se bude
bourat radnice. O radnici se bude určitě ještě několik měsíců diskutovat.
Ing. Hrdlička - Připomněl, že jednou z původních variant byla i přístavba radnice. Chtěl vědět, zda tato varianta už definitivně vypadla
z jednání.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že na březnovém jednání zastupitelstva se jednalo o třech variantách: o prosté rekonstrukci celé budovy
bez zásahu do konstrukce budovy, tedy rekonstrukce elektro, vody, odpadů, střechy, odvlhčení sklepa, druhá varianta počítala s rekonstrukcí stávající budovy spojenou s přístavbou, tedy došlo by k demolici stávající kotelny, vznikl by výtah do patra, infocentrum a veřejné
WC, prostory pro dlouhodobé uložení písemností, třetí variantou byla výstavba nové radnice. V březnu zastupitelstvo rozhodlo, že se
půjde cestou výstavby nové radnice.
Mgr. Kalinec - Předložil protinávrh usnesení. Místo slovesa „schvaluje“ navrhl použít „bere na vědomí“. Má pocit, že by řada lidí raději
nejprve viděla ještě i jiné návrhy. Má pocit, že by postačila jen povrchová studie, skulptura bez rozpracování vnitřního prostoru.
Ing. Sigmundová - Upozornila přítomné, že z předloženého protinávrhu nevyplývá, že chce zastupitelstvo předložit další varianty. Současně také upozornila, že další varianty se budou muset zaplatit.
Mgr. Kalinec - Předkládaný poměrně dost rozpracovaný návrh stál cca 96 tisíc. V této fázi by - dle jeho názoru - stačily například dva
další pohledy zvenčí. V celkových nákladech výstavby nové radnice už cena dalších návrh není tak důležitá. Jeho protinávrh usnesení
zní: „Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí návrh architektonického řešení „Novostavby radnice“ firmou ABCD Studio, s. r. o.,
Ing. arch. Petrem Pešatou, a ukládá předložit další dvě varianty.“
Ing. Krejčíř - Doplnil o „minimálně dvě varianty“, a dále uvedl, že by - dle jeho názoru - postačily pouze architektonické studie. Studie
nebude stát 100 tisíc. Když se pořádají architektonické soutěže například v Praze, určitě tam nebylo předloženo deset návrhů každý
v ceně sta tisíc. Předloženy by měly být jen pouhé ideové návrhy s několika základními podmínkami - zachování hodin, sedlová střecha a
dodržení maximální ceny objektu. Souhlasí s tím, že v takové fázi jsou debaty o ceně předčasné. Teprve poté, co se z ideových návrhů
vybere jeden, ten bude rozpracován a upřesněn.
Ing. Pešata - Předložit návrh není jen o povrchu a fasádě. Je to o půdorysu, o požadavku na počty kanceláří, o logickém uspořádání
kanceláří a dalších prostor. Práce architekta není o nakreslení krychličky. Forma musí následovat funkci. Musí být jasno, kolik tam bude
kanceláří, hygienického zázemí, jednací a obřadní sál. Na daném pozemku není tolik možností, jak toto všechno smysluplně uspořádat.
Dispozice je připravena prostě a jednoduše, žádné klenby, točitá schodiště a sochy uprostřed. Dispozice je daná tvarem pozemku.
Ing. Němejc - Problémem u zjednodušené studie - například pouze povrchu budovy - je pak řada následných problémů vyplývajících
z toho, že se tato povrchová studie neopírá o vnitřní dispozice a potřeby budovy. Může dojít k tomu, že si zastupitelstvo sice vybere
krásný obraz, ale bez propojení s funkcí nebude vnější podoba k ničemu. Zadání - vytvořte fasádu - může přijít až ve chvíli, kdy budova
stojí a je třeba vyřešit její opláštění, v tu chvíli už je totiž jasně dané, kde jsou okna, dveře a vše potřebné. Rozhodování na základě
obrazu povrchu není dobré. Jimi předložený návrh je průsečíkem všech zadání, podmínek a možností, je tím pomyslným autem se všema čtyřma kolama. Pokud se bude vybírat pouze z návrhů vnějších fasád, může být vybrána ta, která na pohled bude sice krásná, bude
mít okna, která budou hezká na pohled, ale nebude jich tolik, kolik je třeba, nebudou taková, jaká jsou třeba. Architektura není o malování
krásných obrazů. Architektura je popisováním nejen vnější podoby, ale i vnitřní stavby. Bez přemýšlení o tom, co bude uvnitř, to nebude
dobré.
paní Supová - Ta budova se jí nelíbí. Rozumí tomu, že je do ní třeba zakomponovat vše potřebné, ale vzhled budovy je strašný. Je přesvědčena, že je možné budovu vymodelovat jinak.
Ing. Blažek - Zastupitelé nejsou architekti, všichni se na předložený návrh dívají očima občanů. Padl návrh na předložení dalších variant.
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Třeba v porovnání s nimi se nakonec zastupitelům tento původní návrh zalíbí. Přiklání se k tomu, aby byly předloženy i další návrhy, byť
to bude stát nějaké finanční prostředky.
Mgr. Bajgar – Názor paní Supové označil za subjektivní. Následně připomněl význam slova „subjektivní“, skrývá se v tom právo na to,
aby se každému líbilo něco jiného. Jemu osobně se návrh líbí, ale jak už jednou řekl, je pro předložení dalších variant. Je pro ukončení
debaty na toto téma.
Mgr. Vlasatý - Pochválil Mgr. Bajgara za to, že má odvahu zde říct, že se mu návrh líbí. Je to jeho názor, má právo hlasovat pro, ale Mgr.
Vlasatému a některým dalším se návrh nelíbí. Podporuje návrh Ing. Blažka a Mgr. Kalince na předložení dalších alespoň dvou skic. Neví
se, kolik město dostane dotace, neví se, kolik bude výstavba nové radnice stát. Není přesvědčen o tom, že zastupitelé dostali dobré
informace už při rozhodování o tom, zda zvolit variantu rekonstrukce nebo výstavby nové radnice. Byl předložen elaborát, ve kterém se
uvádělo, že je na radnici vše ve špatném stavu, a že by to mohlo stát moc peněz. Požaduje, aby byl zpracován materiál, který bude
obsahovat alespoň v hrubých odhadech i nacenění varianty rekonstrukce stávající budovy.
Mgr. Kalinec - Nacenění bylo předloženo na jednání v měsíci březnu.
Mgr. Vlasatý - Zmiňovaný materiál obsahoval pouze hrubé odhady.
Mgr. Kalinec - Udivilo ho, že jsou znovu požadovány hrubé odhady.
Ing. Pospíšil J. - V březnovém materiálu nebyly hrubé odhady. Uvedené náklady vycházely z již zpracovaných dokumentací ať už na
rekonstrukci elektrorozvodů, zdravotechniky (voda, odpady), zajištění budovy před zemní vlhkostí atd. To byly zcela reálné částky, žádné
odhady. K demolici uvedl, že i ta byla v březnovém materiálu vyčíslena, a to na 1,5 milionu korun.
pan Juřena - V rámci připomenutí, uvedl částky, na které byly vyčísleny jednotlivé varianty. Pokud se dobře pamatuje, pak varianta čisté
rekonstrukce byla odhadnuta na 12,5 milionu korun, varianta rekonstrukce radnice s přístavbou byla odhadnuta na 17,5 milionů, nová
radnice do 25 milionů korun.
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že na dotazy občanů - proč se bude stavět nová radnice - nedokáže odpovědět. Bylo by - dle jeho slov - vhodné o
tom napsat článek do Zpravodaje. Paní starostka by měla opravit svá slova o tom, že se nová radnice bude podobat zástavbě v okolí
radnice. Měla by tato svá slova uvést na pravou míru a mohla by k tomu dodat i částky a důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.
Ing. Blažek - Myslí si, že už jednou zastupitelé odhlasovali výstavbu nové radnice, a to většinou svých hlasů.
Ing. Krejčíř - Uvedl, že on, paní Supová a Mgr. Vlasatý určitě pro nebyli. Do zápisu se díval, hlasování bylo 13 pro 3 proti. Když nebyli pro
výstavbu nové radnice, je pochopitelné, že nebudou hlasovat ani teď pro.
Ing. Blažek - Je přesvědčen, že není žádoucí se znovu vracet k debatě o tom, zda rekonstrukce stávající nebo výstavba nové radnice. Je
dobré jít dál.
Ing. Krejčíř - Uvedl, že když si to jednou zastupitelé schválí, zbylí zastupitelé s tím už nic nenadělají. K otázce financí uvedl, že jenom
dnes tady padla cena nové radnice ve výši 22 milionů, 25 milionů, dokonce i 30 milionů korun. Chce vědět, kterou z těchto cen je dobré
brát jako bernou minci.
Ing. Sigmundová - Znovu zopakovala, že debata o ceně je předčasná, všechny uvedené ceny jsou pouhými odhady. Cena 22 milionů
korun je cena, která koresponduje s odhadem projekční kanceláře, s odhadem podle kubíkových cen bez technického zařízení. S potřebným zařízením by se cena měla vejít do odhadovaných 30 milionů korun. Jsou to pouze odhady, odhadnout jenom cenu vzduchotechniky bez projektu není možné. Až se zpracuje projektová dokumentace, pak by bylo vhodné se domluvit na cenovém stropu, v tuto
chvíli to ještě možné není, je to čiré věštění z křišťálové koule.
Ing. Krejčíř - Má obavy, že to nakonec může skončit u ceny 35 nebo 40 milionů.
pan Juřena - Toto bude možné pouze v případě, že to odsouhlasí zastupitelstvo v rámci schvalování konkrétního projektu.
pan Blažek L. - I on se přiklonil k návrhu na předložení minimálně dalších dvou i čtyř nabídek, a to od konkurenčních firem.
Na jednání dorazila paní Magda Rapantová, přítomno je 14 členů zastupitelstva.
pan Dvořák - Poznamenal, že pokud přístavba radnice zhruba ve velikosti třetiny stávající radnice byla odhadnuta na 12 milionů a výstavba nové radnice má stát až 30 milionů. Obává se, že cena nové radnice se bude posunovat. Původně se jednalo o tom, že rekonstrukce byla vyčíslena a na základě toho se rozhodlo, že s pomocí dotace už bude lepší postavit novou radnici. Mění se celkové zadání,
podmínky byly někde jinde. Pokud se cena vyšplhá někam k 50 milionům, pak se změní celý charakter zadání. Pokud bude občan stavět
domek, bude mít svůj finanční limit. Bude mít pozemek a finance a obrátí se na projektanty, aby mu něco v těchto limitech nabídli. Tady
se ale jenom věští z křišťálové koule, ale přitom se požaduje po zastupitelích, aby už dnes rozhodli o předloženém projektu, který je
cenově v jiné rovině. Navíc výběr z jednoho projektu je velice nestandardní. Zastupitelé by se k této věci měli postavit jako řádní hospodáři a uvědomit si, že zaváží město k tomu, že polovina ročního rozpočtu půjde na výstavbu radnice. Měli by si uvědomit, že už možná
v zastupitelstvu ani nebudou, až se bude radnice platit.
pan Juřena - vyzval k hlasování o protinávrhu Mgr. Kalince.
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Mgr. Bajgar - Předseda návrhové komise zopakoval protinávrh: „Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí návrh architektonického
řešení „Novostavby radnice“ firmou ABCD Studio, s. r. o., Ing. arch. Petrem Pešatou, a ukládá radě města oslovit další projekční kanceláře k podání minimálně dalších dvou variant návrhu nové radnice.“
Ing. Sigmundová - Požádala o specifikaci počtu kanceláří, které má rada oslovit. Kancelář může být oslovena, ale přesto nemusí návrh
dodat.
Mgr. Bajgar - Je třeba získat ještě dvě varianty návrhu nové radnice. Bude se tak vybírat ze tří možností.
pan Juřena - Navrhl úpravu návrhu usnesení: „… a ukládá radě města zajistit předložení dalších dvou variant architektonického řešení
novostavby radnice za stávajících zadávacích podmínek.“
Ing. Pospíšil - Poznamenal, že na školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek, byl kladen důraz na to, aby každá zakázka při svém
zadání byla něčím zastropena. Bylo by to vhodné - dle jeho názoru - i u této akce. Odhad nákladů je mimořádně složitý, ale stanovit si
strop, přes který nebude město ochotno překročit, by bylo dobré. A s tímto stropem i původními zadávacími podmínkami oslovit další
kanceláře. Uvidí se, zda jsou to reálné požadavky za tuto cenu. Projekční kanceláře odpovídají za to, že jejich návrh se dá následně i
zrealizovat.
pan Juřena - Navrhl výstavbu nové radnice zastropovat částkou 25 milionů korun.
Mgr. Vlasatý - Má dojem, že řeč byla o 20 milionech z prostředků města a o 30 milionech v případě, že bude získána dotace ve výši 30
procent. Navrhuje tedy akci zastropovat částkou 30 milionů, což bude ale pouze orientační cena. K oslovení dalších kanceláří poznamenal, že by měly být zachovány stejné podmínky ke všem, tedy, že by nově oslovení architekti neměli mít možnost nahlédnout na zde
dnes předkládaný návrh.
Mgr. Kalinec - On má dojem, že debata se v minulosti vedla o tom, že 20 milionů je hodnota celé zakázky a z toho bude 30 procent tvořeno dotací, proto v porovnání s cenou rekonstrukce se zastupitelé rozhodli pro výstavbu nové radnice. Než dát zhruba 10 za rekonstrukci staré budovy, pak je lepší dát 14 za novou budovu.
Mgr. Vlasatý - Poukázal na to, že ani členové zastupitelstva nejsou schopni se shodnout na tom, o čem se dříve bavili.
Ing. Pešata - Stanovení ceny radnice se mu nezdá vhodné, může být stanovena cena studie, ale cena nového objektu se nedá uchopit.
K návrhu na zachování stejných podmínek ke všem uvedl, že tyto zachovány určitě nebudou, protože návrh novostavby radnice je zveřejněn na stránkách města, kde se na něj konkurence může podívat.
pan Juřena - Požádal předkladatele protinávrhu o upřesnění ceny studie.
Mgr. Kalinec - Cena prvního návrhu nepřevýšila sto tisíc, neměli by tuto cenu převýšit ani další dvě varianty.
Mgr. Bajgar - Byl zopakován protinávrh usnesení s drobnými úpravami: „Zastupitelstvo města Chropyně bere na vědomí návrh architektonického řešení „Novostavby radnice“ firmou ABCD Studio, s. r. o., Ing. arch. Petrem Pešatou, a ukládá radě města zajistit předložení
další dvou variant architektonické studie novostavby radnice za stávajících zadávacích podmínek v ceně maximálně 100 tisíc Kč za
jednu, tedy celkem 200 tisíc Kč.“
Ing. Krejčíř - Odcitoval z důvodové zprávy k tomuto materiálu: „… bylo dohodnuto vypracování návrhu architektonického řešení objektu
novostavby radnice za 93 tisíc korun včetně DPH… z věcného hlediska a k přihlédnutí k finančním a časovým důvodům byla prozatím
vyhotovena pouze studie, která řeší architektonické pojetí budovy s rozvržením dispozic…“. To co je předloženo dnes, tedy nestálo zatím
93 tisíc korun.
Ing. Sigmundová - Mrzí ji, že pan zastupitel nečetl důvodovou zprávu od začátku. Je v ní uvedeno, že bylo přijato usnesení zastupitelstva, dle kterého bylo uloženo zpracovat dokumentaci pro územní řízení. Z toho plyne, že to ještě není dokumentace pro územní řízení,
ale pouze architektonické řešení za 93 tisíc korun.
Mgr. Vlasatý - Toto z textu důvodové zprávy nevyplývá, je špatně napsaná a měla by se přepracovat.
Ing. Sigmundová - Odcitovala z důvodové zprávy: „Ve věci bylo přijato usnesení ZM34/17/2017, dle kterého bylo uloženo zpracovat
dokumentaci pro územní řízení pro variantu c) tedy novostavbu objektu radnice. Ve smyslu tohoto usnesení byla na základě doporučení
oslovena projekční kancelář … S touto firmou bylo dohodnuto vypracování návrhu architektonického řešení objektu novostavby radnice
za 93.775 Kč včetně DPH. Z věcného hlediska a s přihlédnutím k časovým a finančním důvodům byla prozatím vyhotovena pouze studie,
která řeší architektonické pojetí budovy …“ Je zde uvedeno, že se jedná o architektonický návrh řešení objetu, není to dokumentace pro
územní řízení.
Rozprava byla ukončena, následovalo hlasování o protinávrhu usnesení.
Usnesení ZM 5/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
návrh architektonického řešení „Novostavby radnice“ firmou ABCD Studio, s. r. o., Ing. arch. Petrem Pešatou, a
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ukládá
Radě města Chropyně zajistit předložení dalších dvou variant architektonického návrhu řešení novostavby radnice za stávajících zadávacích podmínek v ceně maximálně 100 tisíc Kč za jednu, tedy v celkové ceně nepřesahující částku 200 tisíc Kč.
Pro: 12 (Bajgar, Blažek, Horák, Charvát, Juřena, Kalinec, Krejčíř, Langrová, Novotný, Rapantová, Supová, Vlasatý),
Proti: 0, Zdržel se: 2 (Hrabalová, Sigmundová), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Předsedající vyhlásil krátkou přestávku v jednání. Jednání bylo přerušeno v 16:55, obnoveno bylo v 17:03, přítomno je 14 členů zastupitelstva.

2.

Revitalizace centrální části náměstí Svobody v Chropyni - návrh architektonického řešení

Předkladatelem tohoto bodu jednání byl člen rady města Ing. Vladimír Blažek. Zastupitelstvu je předkládán návrh architektonického
řešení pro revitalizaci centrální části náměstí Svobody, který zpracovala Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. Jedná se o návrh úprav
centrální část náměstí, prostoru za Českou spořitelnou a o neupravenou mlatovou plochu v parku. Cílem návrhu je například úprava
dopravního řešení v centrální části náměstí, klidové zóny na náměstí i v parku, doplnění vodního prvku, zajištění příležitostných prodejních míst, úprava a výsadba zeleně včetně doplnění mobiliáře a další. Součástí předloženého návrhu jsou i orientační finanční náklady
na jeho realizaci.
K předkládanému řešení byly uplatněny připomínky, které však nejsou doposud v návrhu řešení zapracovány. Jedná se zejména o materiálová řešení povrchů s preferencí přírodních materiálů-dlažeb, zrušení posezení v místě stávajícího mobilního prodeje pečiva a zrušení
stánků tržního prostoru při hranici s první parcelou zástavby v ul. Míru. V navrženém dopravním řešení je třeba pečlivě uvážit umístění
autobusové zastávky před Českou spořitelnou, kde se částečně stísňuje prostor pro pěší za současného zásahu do nových zpevněných
ploch a stromové zeleně.
Materiál tisk 0195-17ZM
Rozprava:

paní Supová - V souvislosti s platbami firmě Zahrada Olomouc za provedené úpravy v parku na náměstí Svobody s pomocí dotačních
prostředků v roce 2014 chtěla vědět, jak je možné do parku po tak krátké době znovu zasahovat. S parkovými úpravami není dlouhodobě
spokojena. Firma se o výsadbu v něm má pět let starat, ale to - dle jejího názoru - naprosto nezvládají. Chtěla by vědět, jaké jsou ve
smlouvě s firmou Zahrada Olomouc sankce za neplnění podmínek. Dále poukázala na větu, že „byly podány připomínky, ty však nejsou
prozatím zapracovány do návrhu řešení“. Chtěla vědět, co tato věta znamená.
Ing. Blažek - Jsou zde připomínky

k předloženému návrhu, například se týkají použitého jiného dlažebního materiálu.

Ing. Sigmundová - Zmiňovaná dotace byla čerpána pouze na úpravy parku, tedy obnova ploch se zelení, proto je možné nyní plánovat
provedení úpravy ostatních ploch především dlážděných ploch v centrální části parku. Tato centrální část města, kterou projde snad
každý návštěvník města, si rekonstrukci opravdu zaslouží. Návrh obsahuje možné opravy části u pomníku padlých, dále prostor před
sochou Palackého, a třetí částí je prostor tržnice, po které občané města znovu volají. Samotná centrální část u pomníku padlých by
měla stát kolem 6 milionů korun, proto se počítá s tím, že rekonstrukce náměstí Svobody proběhne v několika etapách rozložených do
více let. Předkládaný návrh byl již konzultován s
, který následně předložil několik svých připomínek k návrhu řešení.
S některými připomínkami se rada neztotožnila, některé by naopak bylo dobré do návrhu zapracovat. V průběhu projednávání vznikly i
další připomínky. Vše je o následné diskusi. Předložený materiál je pouze návrhem. Není dogmatem, že uprostřed centrální části náměstí
musí stát kulatá fontána. Bylo by určitě pěkné, kdyby v této části náměstí byl nějaký vodní prvek, ale je to otázka vyjednávání. Vítaným
cílem by určitě bylo, kdyby se ve fontáně mohli návštěvníci v horkých dnech osvěžit. Objevil se požadavek vyměnit velkoformátové dlaždice, které byly původně navrženy, za dlažební kostku, která se lépe udržuje. Je zde i návrh na pergolu, která by patrně byla vhodnější
spíše kovová než dřevěná, opět z pohledu životnosti a údržby. Toto jsou příklady připomínek, o kterých hovoří zmiňovaná věta v důvodové zprávě, tedy že teprve budou zapracovány do návrhu řešení. Centrální část by se po úpravách mohla stát důstojným místem i k pietním aktům jakými je kladení věnců k pomníku padlých. Nová zeleň naopak přispěje k příjemnému posezení a odpočinku ve stínu. Pamatuje se i na stojany na kola cykloturistů. Při zpracování konečného návrhu budou vzaty v potaz i obvyklé pochůzné trasy těch, kdo jdou
z nebo na autobus. I rekonstrukce odpočinkové plochy u sochy Palackého je zpracována v několika variantách. Zadláždění této plochy
patrně není vhodné, ale naopak by se město asi nebránilo nějakému zastřešenému posezení, kde by se dalo v horkých dnech odpočívat.
Návrh pracuje i s prostorem u bankomatu České spořitelny, kde je prázdné místo. Paní architektka sem pod střechu navrhla přemístit
autobusovou zastávku. Návrh obsahuje celkově řadu různých nápadů. Některé by bylo dobré využít, některé určitě využity nebudou.
V letošním roce je v rozpočtu připravena částka 1,5 milionu korun. Vzhledem k tomu, že se teprve budou přesně specifikovat použité
materiály, nelze část, kterou lze realizovat ještě v letošním roce, zatím jasně definovat. Začít práce na rekonstrukci centrální části by však
bylo určitě nejvhodnější. Mělo by zde dojít ke zúžení vozovky, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dnes tak parkují tři i
čtyři auta a vznikají tam kolizní situace.

Zastupitelstvo města Chropyně, 28. června 2017
Zápis z jednání č. 19

10/34

paní Supová - Měla v ruce smlouvu o dílo na revitalizaci parku na náměstí Svobody, není tam nikde specifikováno, že se jedná pouze o
zeleň v parku. Navíc je ve smlouvě stanovena doba udržitelnosti na 5 let. Nový materiál se jmenuje revitalizace centrální části parku na
náměstí Svobody. Nový materiál opět obsahuje nové rostliny, nové tújky vedle pomníku atd. Chtěla vědět, jak to bude dál se závazkem
firmy Zahrada Olomouc. Dodnes není park pěkný za tolik vynaložených prostředků. Park není udržovaný. Tráva tam bývá docela dlouhá.
Park je vizitkou města a město by si mělo stát za tím, aby byl pěkný.
Ing. Sigmundová - Jedna akce byla revitalizací parku, čili zelených ploch, tato akce je revitalizací centrální části náměstí, čili dlážděné
plochy. Předložený materiál obsahuje řadu námětů, ne všechny budou zcela určitě realizovány. K údržbě parku uvedla, že je sjednána
pětiletá lhůta na údržbu této dotační akce. Je nastavena tak, že město si sjednává službu u firmy Zahrada Olomouc, firma nejezdí automaticky. Je pravda, že s letošní údržbou není město spokojeno a také je pravdou, že už byla letošní údržba u firmy Zahrada Olomouc
reklamována. Firma je povinna přijet a stav, který tam dnes je, napravit.
Mgr. Vlasatý - Předložený návrh rekonstrukce parku se mu líbí, takto měl vypadat už dávno. Dle jeho slov ale paní starostka neodpověděla na zásadní otázku, a to jak je možné po dobu udržitelnosti do parku znovu zasahovat. Bude iniciovat v kontrolním výboru kontrolu
smlouvy o dílo na park. Prověření by si zasloužily rostliny ve smlouvě uvedené, on sám sice není botanik, ale bavil se na toto téma
s odborníky, konkrétně s panem Michalem Pospíšilem, který danou rostlinu v parku nikdy neviděl. Chce znovu v kontrolním výboru provést kontrolu této investiční akce. Dle jeho názoru není možné schválit další revitalizaci parku, dokud se nedořeší předchozí, aby nedošlo
k porušení podmínek udržitelnosti akce a nemusela se dotace vracet.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že do území, které bylo řešeno z dotace, se nepůjde.
paní Supová - Není si tím jistá.
Mgr. Vlasatý - I on si myslí, že k zásahu dojde.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že návrh předložený paní inženýrkou Vraníkovou je obsáhlý a jeho realizace bude rozložena do více let.
Letos bude dobré se zaměřit na centrální část náměstí. Do samotného parku se investice vrátí ve chvíli, kdy to bude z pohledu předchozí
dotace možné. Prostor před sochou svobody určitě nebyl součástí předchozí revitalizace.
paní Suchánková - Zeptala se, zda revitalizace počítá i s rekonstrukcí samotné sochy svobody.
Ing. Sigmundová - Socha samotná v těchto plánech zahrnuta není.
pan Bajer - Požádal o zvážení možnosti úpravy křižovatky ve směru na Záříčí, zda by výběžek před autobusovou zastávkou, který tam je,
mohl být odstraněn nebo aspoň zmenšen. Pomohlo by to určitě snadnějšímu odbočování z náměstí směrem na Záříčí.
Ing. Sigmundová - Tímto námětem se lze zabývat při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Bude to však určitě vyžadovat
vyjádření policie.
pan Loučka - Líbí se mu návrh projektu z pohledu zastávky autobusů ve směru Záříčí, naopak nelíbí se mu návrh zastávky před budovou
České spořitelny. Z tohoto prostoru odjíždí jen asi šest spojů. Proto mu návrh této zastávky nekoreluje s návrhem na zachování zastávky
u hlavní silnice. Plánovaná nová výsadba v prostoru před bývalou cukrárnou Bianka v rohu dlážděné plochy bude určitě narušena chodci
mířícími na autobus, kteří budou volit nejkratší možnou trasu na zastávku - diagonálou skrze centrální plochu náměstí. Neví, kudy chodci
půjdou - přes zeleň, přes zaparkovaná auta nebo budou muset vstoupit do silnice. Navrhl zvážit také možnost sjednocení obou zastávek
autobusů do jednoho místa. Zvážit, zda by mohly všechny autobusy odjíždět od prostoru před českou spořitelnou. Kdyby například referendum o těžbě štěrkopísku neskončilo negativním výsledkem z pohledu těžby, a děti by měly čekat na autobusové zastávce u hlavní
cesty, po které projedou tři náklaďáky se štěrkem za hodinu, pak by bylo mnohem bezpečnější, kdyby se zastávka přemístila ke spořitelně.
Ing. Sigmundová - Uvedla, že i navrhovaná výsadba byla předmětem intenzivní debaty, a to právě z pohledu chování chodců mířících na
autobus. Pokud dojde ke zúžení cesty, pak by je nová situace mohla navést k tomu, aby přešli přes cestu na druhou stranu, která bude
blíž a bude mnohem širší a přišli k rohu spořitelny kolmou cestou.
pan Loučka - Upozornil na to, že obzvláště na odjíždějící autobusy řada lidí opravdu spěchá a bude je obtěžovat každý krok navíc.
Ing. Sigmundová - Návrh je to pouze předběžný, je možné zvážit výměnu vysadit zeleň tam kde je navržena dlažba a naopak, připomínku lze zohlednit v dalším stupni přípravy projektu. Přemístění zastávky autobusů se zvažovalo už před několika lety, není patrně realizovatelný. Ulice před spořitelnou je úzká a jednosměrná. Nasměrovat do ní všechny linky autobusů patrně nebude nejvhodnější. Autobus
by musel zvládnout nepříjemnou zatáčku u radnice, projet jednosměrnou ulicí mezi zaparkovanými auty a chodci, a pak zvládnou výjezd
zúženým prostorem ve středu náměstí. Musel by se vybudovat takový oblouk, aby autobus stáčející se na Záříčí vše bezpečně projel,
nenajížděl příliš do křižovatky, ani neničil plochu se zelení. Zatím neměl nikdo návrh, jak by se toto dalo zvládnout.
pan Loučka - Má dojem, že umístěním fontány do centra prostoru před pomníkem se vytvoří další centrum náměstí, což asi nebude
z architektonického pohledu v pořádku. Navrhl přemístit sochu svobody do místa uvažované fontány a tam kde je socha dnes udělat
něco jako malé autobusové nádraží.
Ing. Sigmundová - Tento podnět povede určitě v budoucnu k zamyšlení při přípravě další části projektů.
Ing. Krejčíř - Také chtěl mluvit o autobusové zastávce, ale pan Loučka už vše řekl za něj. Vyjádřil lítost nad tím, že paní architektka není
přítomna. Uvedl, že řada námětů a připomínek není v předkládaném materiálu zapracována, pak nechápe, proč má zastupitelstvo tento
návrh dnes schvalovat, když předložený materiál ještě projde řadou změn.
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Ing. Sigmundová - Navrženým usnesením se říká, že se úpravou centrální části náměstí bude zastupitelstvo zabývat, že je tady vize
toho, jak by centrální náměstí mohlo vypadat, ale určitě to není konečná verze a konečná podoba. Teprve se bude pracovat na dalším
stupni projektové dokumentace a ta bude řešit detaily. Autobusová zastávka u spořitelny nahradí oněch šest spojů, které v současné
době stávají naproti sochy svobody. V tomto prostoru je cesta příliš široká, stává se často, že ten kdo jede ve směru od Záříčí a chce
odbočit ke spořitelně tak učinit nemůže, protože řidič v obráceném směru od spořitelny se chystá k vyjetí z tohoto prostoru uprostřed
vozovky a není možné jej objet řádně podle dopravních předpisů.
Mgr. Vlasatý - Má pocit, že když bude dnes schválen předložený návrh, začne se připravovat projektová dokumentace. On sám pro
hlasovat určitě nebude, jelikož k předloženému řešení je spousta připomínek, nejsou dosud zapracovány, ani nebyly zastupitelům předloženy, neví, kdo jaké připomínky vznesl. Chtěl by se s těmito připomínkami seznámit. Dle jeho návrhu by bylo dobré věc odložit na další
zasedání zastupitelstva. Navrhl proto níže uvedený protinávrh usnesení.
Rozprava byla ukončena, předsedající nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Vlasatého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
návrh architektonického řešení k revitalizaci centrální části náměstí Svobody v Chropyni, který zpracovala Ing. arch. Radmila Vraníková,
Ph.D., IČ: 12733881, se sídlem Smetanova 1225/2 Kroměříž, a
ukládá
Radě města Chropyně předložit na zasedání zastupitelstva v měsíci září 2017 ke schválení tento návrh znovu včetně uplatněných připomínek, které nejsou dosud v návrhu zapracovány.
Pro: 4 (Krejčíř, Novotný, Supová, Vlasatý), Proti: 8 (Bajgar, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Sigmundová),
Zdržel se: 2 (Blažek, Rapantová), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Návrh nebyl přijat
Následovalo hlasování o původním návrhu usnesení.
Usnesení ZM 6/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrh architektonického řešení k revitalizaci centrální části náměstí Svobody v Chropyni, který zpracovala Ing. arch. Radmila
Vraníková, Ph.D., IČ: 12733881, se sídlem Smetanova 1225/2 Kroměříž.
Pro: 10 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 3 (Krejčíř, Supová, Vlasatý), Zdržel se: 1 (Novotný), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Mgr. Kalinec - Vystoupil s technickou připomínkou na vysvětlenou. Dle jeho slov není možné opakovaně úkolovat paní architektku, předložený materiál je pouhým návrhem. Změn v tomto materiálu bude celá řada, kdybychom měli pokaždé nechat paní architektu návrh
přepracovat, pak to bude finančně náročné. Stejně přijde na pořad jednání pak projekt a ten se bude schvalovat, ten bude mít finální
podobu.
paní Supová - Je přesvědčena, že mají také nějakou důležitost a že by mohli návrhy a připomínky vidět celé. O připomínkách je zmínka
v důvodové zprávě, ale zastupitelům předloženy nejsou, a to je špatně.

3.

Schválení XIII: etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro rok 2018

Předkladatelkou tohoto materiálu byla starostka města Ing. Věra Sigmundová. Předkládána je další etapa regenerace panelového sídliště, pro rok 2018 se připravuje regenerace v části ulice Díly. Dojde ke zlepšení stavu povrchu, k vybudování parkovacích míst, doplnění
osvětlení, omlazení zeleně, k vybudování dětského hřiště pro děti předškolního věku, dojde k opravě komunikace vedoucí z ulice Axmanova ke hřbitovu, k opravě povrchu mezi garážemi u hřbitova.
Materiál tisk 0154-17ZM
Rozprava:
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pan Tůma ml. - Obyvatelé bytového domu na ulici Axmanova mu sdělili, že poslali svou námitku proti umístění laviček za jejich domem
na radnici. Chtěl vědět, zda byla tato připomínka akceptována.
Ing. Sigmundová - Ví se o této námitce, nechtějí lavičky za domem, ale chtějí je před vchodem do domu. Před bytovým domem však už
regenerace proběhla, kdyby byly lavičky navrženy vepředu, nebyly by součástí regenerace, proto jsou lavičky zahrnuty do návrhu v zadní
části s tím, že při vlastní realizaci pak budou umístěny podle požadavků obyvatel domu. Tento postup se provozuje zcela běžně, v návrzích se lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola navrhují libovolně, při vlastní realizaci se pak rozmisťují podle skutečných potřeb
vnímaných obyvateli dané části města, to mohou obyvatelé již regenerovaných částí města určitě potvrdit.
pan Tůma ml. - Nepochopil z odpovědi, zda lavičky budou před nebo za domem.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že lavičky nebudou tam, kde jsou zakresleny v návrhu, ale budou umístěny tam, kde je obyvatelé budou
chtít.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 7/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
provedení XIII. etapy projektu Regenerace panelového sídliště v Chropyni v roce 2018 v rozsahu dle zpracované projektové
dokumentace.
Pro: 11 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 1 (Supová), Zdržel se: 2 (Krejčíř, Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

4.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla místostarostka paní Božena Hrabalová. V písemném materiálu podala zprávu o činnosti Rady
města Chropyně od jednání zastupitelstva dne 29. března 2017.
Materiál tisk 0209-17ZM
Rozprava:
paní Supová - Chtěla vědět, co znamená bod: rada schválila uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve městě Chropyně s Ing. Radkem Staňkou.
paní Hrabalová - Připomněla, že již na minulém zasedání zastupitelstva bylo oznámeno, že je zde potřeba zvýšit množství tříděného
odpadu a k tomu lze využít systém nazvaný „Moje odpadky“. S paní starostkou tento systém sledují dlouhodobě, především sledují, jak
tento systém zvyšuje množství vytříděného odpadu a jak tento systém přináší obcím snížení nákladů na odpady. S panem Staňkou
proběhlo několik jednání, mimo jiné přestavil tento systém i zastupitelům na březnovém zasedání. Na základě těchto jednání rada rozhodla s ním uzavřít smlouvu, protože rada města tento systém považuje za systém, který bude občany motivovat a bude pro občany
výhodný.
paní Supová - S rozhodnutím rady nesouhlasí, dle jejího názoru ne všichni zastupitelé byli prezentací pana Staňka nadšeni. Položila
v této věci doplňující otázku na to, co bude předmětem smlouvy, jaké práce a v jaké ceně.
Ing. Sigmundová - S panem Staňkou bude město spolupracovat na zavedení tzv. účtů jednotlivých rodin a osob bydlících ve městě.
Každá rodina dostane přidělen svůj jedinečný čárový kód, podle kterého bude posuzováno, jak moc třídí. Kód bude nalepen jak na popelnici, tak na pytlích s odpadem - pokud se zařadí i do pytlového sběru. Pokud se nezařadí, není to povinností, občané mohou i nadále
třídit do kontejnerů na tříděný odpad. Systém je motivační. Dle informací například z Mikulova, kde tento systém už funguje, tento systém
lidem, kteří třídí a třídí dobře, přinesl snížení poplatku až o 400 korun. Už dnes jsou v Mikulově občané, kteří místo 600 korun platí pouze
200 korun. Tento systém je pro občany našeho města velmi zajímavý. Je důležité - v návaznosti na legislativu - tento systém zavádět.
Ve smlouvě je stanovena cena ve výši 2,50 Kč/občana/měsíc (město má cca 5 000 obyvatel, cena za rok cca 150.000 Kč).
Mgr. Vlasatý - Na březnovém zasedání pan Staněk vcelku emotivně prezentoval tuto svou vizi. Myslí si, že se zastupitelé všichni shodli
na tom, že tímto směrem se nechtějí vydat, protože tento systém - dle jeho názoru - není aplikovatelný na Chropyni. Vrátil se ve svém
vystoupení částečně i k předchozímu bodu, ve kterém se projednávala regenerace náměstí. Považuje za ostudné, že uprostřed náměstí
je sběrné místo kontejnerů. Je to ohyzdné. Ve všech ostatních městech jsou náměstí pěkná, u nás jsou uprostřed náměstí kontejnery.
Zastupitelé se minule shodli, že nebudou město přeplňovat dalšími kontejnery a barevnými popelnicemi před každým domem. Na tom se
- dle jeho slov - zastupitelé shodli. Nechápe, co se radě na tomto systému tak líbilo, že se rozhodla svévolně uzavřít zmiňovanou smlouvu. Rada tím vzala na svá bedra, že bude v tomto průkopníkem. Dále chce, aby mu byly podány informace i o bodu ze zprávy o činnosti,
který se týkal těžby štěrkopísku. S předloženým návrhem otázky do referenda nesouhlasí, neboť tato otázka nezní tak, jak by měla.
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pan Juřena - Tato věc bude samostatným bodem programu jednání.
Mgr. Vlasatý - Dále ze zprávy o činnosti rady upozornil na bod, kterým rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc korun
paní Rapantové za přípravu a průběh Hanáckých slavností. Připomněl, že na březnovém zasedání on osobně navrhoval, paní Rapantové
dát odměnu ve výši 10 tisíc korun, ale zastupitelstvo s tím nesouhlasilo. Myslí si, že si paní Rapantová odměnu zaslouží, slyšel na slavnosti pozitivní i negativní ohlasy. Pozitivních bylo více. Osobně se slavností nemohl zúčastnit. Chtěl vědět, co radu vedlo k tomuto rozhodnutí a kdo s tímto návrhem přišel.
pan Juřena - Veřejně oznámil, že autorem návrhu byl on. Je známý tím, že nedává nikomu nikdy částku v plné navržené výši. I on na
minulém zasedání navrhoval, aby paní Rapantová dostala polovinu z navrhované částky 20 tisíc, tento návrh neprošel. Na základě toho,
že slyšel na slavnosti kladné ohlasy, věc zvážil a navrhl, aby odměnu paní Rapantové dala přímo rada města, a to ve výši 10 tisíc korun.
Ing. Blažek - Potvrdil slova pana Juřeny a dodal, že rada tak rozhodla bez zaváhání jednomyslně v rámci svých kompetencí.
Mgr. Vlasatý - Má dojem, že s udělením odměny paní Rapantové se nesouhlasilo proto, že ten návrh byl jeho.
paní Hrabalová - S odkazem na paragraf 102 odstavec 3 zákon a paragraf 85 odstavec b) zákona o obcích uvedla, že je v pravomoci
rady města rozhodnout o udělení finančního daru do výše 20 tisíc korun. Využila příležitosti a veřejně poděkovala paní Rapantové za
skvělé zvládnutí organizace všech 359 účastníků z řad folklorních souborů, za kterou si odměnu určitě zaslouží. Vyjádřila naději, že tento
názor s ní sdílí i ostatní zastupitelé.
Mgr. Vlasatý - Podotkl, že to je názor rady. Zastupitelstvo s jeho návrhem nesouhlasilo. O pravomocech rady ví, možnost poskytnout
finanční dar zmiňoval už na jednání o odměnách za slavnosti. Souhlasí s poskytnutím daru paní Rapantové.
Mgr. Bajgar - Připomněl, že na březnovém zasedání se schvaloval návrh na uzavření dohod o provedení práce a výši odměn za dohody,
to bylo to, co zastupitelstvo zamítlo.
Mgr. Vlasatý - Podotkl, že on sám podával protinávrh na poskytnutí finančního daru paní Rapantové ve výši 8 tisíc korun a zastupitelé
tento návrh neschválili.
paní Rapantová - Poděkovala radě města za poskytnutý finanční dar. Podle řady pozitivních ohlasů vnímá letošní Hanácké slavnosti jako
zdařilé. Je si vědoma toho, že to však nebylo pouze její zásluhou, ale celého velmi početného týmu lidí.
Mgr. Bajgar - Vrátil se v rozpravě ke smlouvě uzavřené s panem Staňkem. Paní starostka zde zopakovala část prezentace pana Staňky.
Otázka paní Supové ale mířila jinam. Mířila k honoráři za tuto smlouvu.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že odměna je ve výši 2,5 Kč/občana/měsíc.
Mgr. Bajgar - Chtěl vědět, zda město už tuto odměnu panu Staňkovi hradí.
Ing. Sigmundová - Ano. Ing. Staněk spolupracuje s městem na vytvoření obecně závazné vyhlášky, která zavedení celého systému
umožní, umožní poskytování slevy. Patrně k tomu budou potřeba dvě vyhlášky. Je třeba nachystat čárové kódy, odpadové účty občanům
města, aby bylo možné začít efektivněji třídit odpad k čemuž města a obce tlačí nařízení Evropské unie.
Mgr. Bajgar - Zeptal se, zda toto je v kompetenci rady města.
Ing. Sigmundová - Ano.
Mgr. Vlasatý - Má dojem, že toto jednání rady je v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva z března.
Ing. Sigmundová - Neví o tom, že by v březnu zastupitelstvo v této věci přijalo nějaké usnesení.
Mgr. Vlasatý - Na březnovém zasedání se zastupitelé vyjádřili, že touto cestou se vydat nechtějí. Nejprve se budou soutěžit lepší podmínky pro svoz. Zaráží ho, že se rada touto cestou vydala svévolně.
paní Supová - Měla dojem, že se nejprve vyčká na verdikt o svazku RESO.
Mgr. Kalinec - Nechápe, co má motivační systém společného se svazkem RESO.
Ing. Krejčíř - Jeho dotaz mířil k výši odměny pro pana Staňka, zda bude závislá na počtu občanů města nebo na počtu občanů, kteří se
do systému zapojí.
Ing. Sigmundová - Odměna se odvíjí od počtu občanů města.
Ing. Krejčíř - Pokud to tedy dobře chápe, pak bude odměna stejně vysoká, i když bude v systému zapojeno pouze dvacet lidí.
Ing. Sigmundová - Ano.
pan Loučka - Při pročítání zápisu z březnového zasedání uvedl, že v něm nenašel otázku, kterou vznesl, a to kolik zavedení sytému
bude město stát. Na tuto otázku Ing. Staněk v březnu jen kuse odpověděl, že v porovnání s tím, co bude město platit za odpady, to bude
zanedbatelná částka. Na konci bodu, ve kterém se toto vše projednávalo, je usnesení, ve kterém se hlasovalo o vystoupení Chropyně ze
svazku RESO. Tento návrh nebyl přijat. Dále je tam usnesení, kterým bylo radě uloženo připravit podmínky pro výběrové řízení na sběr,
svoz a uložení směsného komunálního a separovaného tříděného odpadu a provoz sběrného dvora. Toto usnesení bylo schváleno. Má
pocit, že debata o motivačním systému vůbec nezapadá do projednávání svazku RESO. Chtěl být ujištěn, že toto není součástí služeb
RESO, je to jiná služba, kterou si město dohodlo.
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Ing. Sigmundová - Ano.
Mgr. Bajgar - Zeptal se na délku trvání smlouvy, kolik měsíců, po jakou dobu bude město Ing. Staňkovi hradit sjednanou odměnu.
Ing. Sigmundová - Podle toho, jak dlouho bude město využívat služby ve smlouvě sjednané.
Mgr. Bajgar - Pokračoval otázkou, zda výplata není omezena splněním díla odvedeného na základě smlouvy.
Ing. Sigmundová - Město bude tuto smlouvu hradit tak dlouho, dokud ji bude potřebovat. Pokud se město rozhodne, že pytlový sběr
nemá pozitivní efekt, tak od smlouvy odstoupíme. Dokud budeme systém používat, bude hrazen. Mimochodem i tento náklad bude započítán do celkových nákladů na odpady. Jedná se o webovou aplikaci, která umožní sledovat množství odpadu v jednotlivých domácnostech, tedy na jednotlivých odpadových účtech. Z toho se bude vypočítávat sleva, která bude občanům poskytnuta. Je to služba, kterou
bude pro město někdo zajišťovat. Úřednice zpracovávající poplatky si jen načte data a systém jí vyhodnotí, v jaké výši od konkrétního
občana vyžadovat poplatek.
Mgr. Vlasatý - Na vystoupení pana Loučky reagoval připomenutím, že Ing. Staněk vystoupil se svou prezentací v bodě, ve kterém se
jednalo o svazku RESO. Neví, proč taková investice nebyla projednána ve finančním výboru, proč o ní rada rozhodla svévolně. Předseda
finančního výboru Mgr. Bajgar neví o ničem, místopředsedkyně paní Supová o tom také nic neví, předpokládá, že ani členové výboru o
ničem neví. Je to nestandardní postup.
pan Dvořák - Přidal se k Mgr. Vlasatému. Poukázal na to, že se vedou debaty o tom, zda se paní Rapantové dá odměna 5, 10 nebo 20
tisíc korun, ale o investici v řádu 150 tisíc korun ročně se hlasuje někde v koutku. I on považuje takový postup za nestandardní. Má dojem, že si rada na svá bedra bere víc, než jí náleží. Navíc je to další platba za odpady v době, kdy se řeší, co bude se svazkem RESO,
v době, kdy se hledají úspory.
pan Loučka - Vybavil si, že se zde při projednávání motivačního pytlového systému diskutovalo také o tom, že bude potřeba pytle svážet.
Zeptal se, zda je už vyčísleno, kolik bude svoz pytlů stát, zda vznikne na SMM nová pracovní pozice nebo se to zvládne stávajícími
pracovníky. Zabere to určitě dost času, svézt to ode všech rodinných domů. V bytových domech se patrně počítá s tím, že budou lidé i
nadále používat kontejnery.
Ing. Sigmundová - Pytlový sběr mohou uplatnit všichni, i ti, kdo bydlí v panelových domech. Výhodu mají ti, kdo budou mít pytle kde
uložit, ať už ve sklepech nebo na balkonech. Všichni budou mít několik možností, jak pytle s odpadem správně odložit. Snahou města
bude, aby celá věc byla pro občany co nejkomfortnější, co nejjednodušší, a aby je motivovala k třídění. Budou tím vytvářet své budoucí
úspory. V budoucnu se má zvyšovat poplatek za uložení odpadu na skládku, čím méně uložíme, tím méně zaplatíme, bude třeba co
nejvíce třídit. Občané mohou zůstat u dosavadního třídění do kontejnerům, pouze nahlásí, do kterého kontejneru budou odpad nosit.
Nebo se občan rozhodne, že je pro něj výhodnější skládat odpad do pytlů. Naplněné pytle bude moct odnést do sběrného dvora, který je
otevřen tři dny v týdnu. Naplněné pytle bude moct odložit přímo ke kontejnerům na tříděný odpad, odkud je odveze svozová služba, nebo
je do třetice odloží před dům k popelnici či kontejneru, a to v den svozu popelnic tj. jednou za 14 dní. Vyčíslit náklady na straně SMM
nejsme prozatím schopni, systém bude nabíhat postupně. SMM bude pytle svážet do sběrného dvora postupně podle potřeby. Systém
odvozu odpadu bude přesně dán, například v úterý v Plešovci ve středu v jedné části Chropyně, další den v další části Chropyně atd. tak
se nebude jezdit neustále celým městem, ale jen určeným úsekem města. Prozatím by tento svoz měla SMM zvládat v rámci činností,
které běžně vykonává.
pan Loučka - Upozornil na to, že majorita obyvatel města bydlí v panelových domech. Vzhledem k tomu, že Ing. Staněk dal ve své prezentaci najevo, že je mnohem výhodnější odpad takto třídit, nedokáže si představit to obrovské množství pytlů s tříděným odpadem, které
bude před panelovými domy najednou uloženo. Umí si to představit před rodinnými domy, ale ne u bytových domů. Obává se, že to bude
zavazet občanům i popelářům. Bude to vyžadovat nějaký sofistikovanější systém sběru pytlů a velké úsilí od SMM.
Ing. Sigmundová - Potěšilo ji, že si pan Loučka myslí, že se zapojí velké množství občanů. To bude velice dobře. Město dosáhne na
velké odměny od EKO-KOM, občané budou šetřit a dosahovat velké slevy na poplatku za odpad. Obavy z případného černého scénáře
chápe, ale z měst, kde tento pytlový systém už funguje je známo, že tento černý scénář nenastal. Pokud funguje v takovém Mikulově,
půjde to určitě i v Chropyni.
paní Suchánková - Požádala přítomné, aby toto téma diskutovali později. Jednání je dlouhé.
Mgr. Vlasatý - Našel si v mezičase zápis z březnového zasedání zastupitelstva a odcitoval z něj, že navrhl paní Rapantové poskytnout
finanční dar ve výši 8 tisíc korun. Z členů rady byli pro tento návrh dva členové, a to paní Langrová a Hrabalová. Když s tímto návrhem
přišel on, tak schválen nebyl, když si totéž navrhla rada, schválila to jednomyslně.
pan Tůma ml. - Dotázal se na pravomoc, která radu oprávnila k tomu, že si smlouvu s panem Staňkou uzavřela sama bez zastupitelstva.
Ing. Rosecký - Rozdělení pravomocí mezi zastupitelstvem a radou je jednoduché. Paragraf 84 a 85 zákona o obcích vymezuje pravomoci
zastupitelstva, vše co není v těchto paragrafech uvedeno, patří do tzv. zbytkové pravomoci rady města.
pan Frýza - S odměnou pro paní Rapantovou souhlasil. Uvedl, že si určitě odměnu o dva tisíce korun vyšší zasloužila, protože letošní
slavnosti jsou hodnoceny jako mimořádně zdařilé.
paní Supová - Pokud je pravomocí rady s panem Staňkou uzavřít smlouvu, pak nechápe, proč byli zastupitelé zatěžováni na březnovém
zasedání jeho prezentací. Podle ní zastupitelé svůj názor na pytlový systém řekli, ale rada ho nerespektovala.
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Bc. Novotný - Přiznal se, že už dnes doma třídí odpady velice poctivě. Návrh rady vítá a je rád, že dostane možnost si zlevnit poplatek za
odpad.
pan Frýza - I on je přesvědčen, že pytlový systém je dobrý nápad. Obzvláště lidi v panelácích ho - dle jeho názoru - rádi přivítají, budou
raději pytlovat, než chodit ke kontejnerům.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 8/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 29. března 2017 do 28. června 2017.
Pro: 11 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová), Proti: 0,
Zdržel se: 3 (Krejčíř, Supová, Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Předkladatelem tohoto bodu jednání byl předseda výboru Bc. Ivo Novotný. Kontrolní výbor se ve druhém čtvrtletí tohoto roku zabýval
kontrolami plnění usnesení rady i zastupitelstva města. Dalšími body jednání byla kontrola dokončených investičních akcí a hodnocení
zimní sezóny 2016 - 2017 Správy majetku města Chropyně, p. o.
Materiál tisk 0210-17ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Oznámil, že bude požadovat na příštím zasedání kontrolního výboru provedení opakované kontroly investiční akce Revitalizace parku na náměstí Svobody, především smlouvy o dílo s firmou Zahrada Olomouc.
Mgr. Bajgar - Vyjádřil obdiv nad prací předsedy kontrolního výboru. Pročetl si zápisy, ze kterých je vidět, kdo se jednání účastí a kdo je
omluven. Výbor pracuje téměř pořád pouze ve čtyřech lidech ze sedmi. Například pan Hloušek chybí skoro pořád. Práce výboru je pak
velmi složitá.
Bc. Novotný - Posteskl si, že je před každým zasedání výboru nervózní z toho, zda se výbor vůbec v dostatečném počtu sejde, aby byl
usnášeníschopný. Někteří členové výboru neumí ani poslat omluvnou SMS. Dělal si výčet docházky jednotlivých členů. Z 27 zasedání se
například pan Hloušek 15krát nezúčastnil, pan Vlasatý 12krát, pan Horák chyběl 2krát. Evidenci si povede dále a na konci volebního
období ji rád zveřejní, aby měli všichni občané města Chropyně možnost seznámit se s tím, kteří lidé pro Chropyni pracují a berou za to
peníze, nebo kteří nepracují a berou za to také peníze.
Mgr. Vlasatý - Souhlasí se slovy předsedy, ale mrzí ho, že tuto statistiku neudělal v začátku volebního období. On osobně nastupoval do
zastupitelstva plný elánu. Dle svých slov se zúčastňoval téměř každého zasedání výboru. Dělo se tak jen do určité doby. Od chvíle, kdy
kontrolní výbor odhalil závažné nedostatky. Věci se na zasedáních zastupitelstva hojně probíraly, on osobně dokonce podal i trestní
oznámení, protože se věci neřešily. Zastupitelstvo města Chropyně hrubé nedostatky, které výbor odhalil při kontrolách investičních akcí,
vzalo pouze na vědomí. Ptal se bývalého i současného tajemníka, jestli je to správný postup, zda nebude sjednána náprava. Bylo mu
sděleno, že výbor je pouze poradním orgánem zastupitelstva, proto se zpráva o jeho činnosti bere pouze na vědomí. On sám za sebe
uvedl, že je velmi demotivovaný tím, jak výbor funguje.
Bc. Novotný - Uvedl, že naopak v kontrolním výboru se probírají věci, které člověk dostane tak říkajíc z první ruky. Má dostatek informací
a nemusí zbytečně zdržovat zastupitelstvo otázkami, které již v kontrolním výboru proběhly. Například poslední tři - čtyři zasedání zastupitelstva neustále Mgr. Vlasatý klade otázky na věci, které členové výboru znají. Doslova pak kroutí hlavou nad tím, že se na jednání
zastupitelstva hodinu znovu debatuje o tenisových kurtech. Členové výboru všechny informace mají, jenom Mgr. Vlasatý věci znovu
diskutuje. Má pocit, že se tak děje proto, že zápis z kontrolního výboru je psán stručnou všeobecnou formou.
Mgr. Vlasatý - Zeptal se předsedy výboru, proč jsou jeho zápisy tak strohé, proč neobsahují více podrobnějších informací. Uvedl dále, že
do doby, než přišel do kontrolního výboru Mgr. Vlasatý, kontrolovaly se velice povrchně. Dle jeho slov - pan Charvát mu řekl, že teprve až
přišel do výboru on, tak se začaly investiční akce správně kontrolovat. Byli všichni do práce zapálení, ale pak narazili na problémy. Záměrně sleduje jednání výboru v době, kdy on se zasedání výboru neúčastnil a vidí, že se nic nekontroluje. Není žádný protokol o kontrole
větší investiční akce.
Bc. Novotný - Protokol se po kontrole investiční akce sepisuje pouze v případě, že byly shledány nedostatky. Pokud investiční akce
proběhly bez jakýchkoli problémů, postačí zpráva a zápis a hlasování členů výboru. Mgr. Vlasatý moc dobře ví, že když se pořádá výběrové řízení, že zákon ukládá povinnost vybrat nejlevnější firmu, není jiná možnost, jak do výběru vstoupit.
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Mgr. Vlasatý - Zasedání výboru se neúčastní, protože v práci výboru nespatřuje žádný přínos pro město. Veřejně oznámil, že nechce brát
peníze zadarmo, zúčastní se ještě zasedání, na kterém proběhne jím avizovaná kontrola revitalizace parku a poté rezignuje na funkci
člena kontrolního výboru.
pan Charvát - V přiložených zápisech je uvedeno, že na jednom ze zasedání výboru na základě připomínek občanů požádal o řešení
problematiky tzv. oplocenky na ulici Tyršova. Chtěl vědět, jak se požadavek řeší. Na tomto hřišti dochází k častému rušení nočního klidu.
Informace od paní starostky už sice má, ale byl by rád, kdyby zazněly i zde.
Ing. Sigmundová - Věc se diskutovala na poradě vedení města. Padlo rozhodnutí odstranit lavičku i oplocení hřiště u bývalého internátu.
Oplocení bude odstraněno ze tří stran. Pouze ze strany od cesty bude pletivo zachováno, byť podstatně nižší, aby nedocházelo ke kolizím mezi hrajícími si dětmi a kolem projíždějícími automobily. Odstraněny budou i koše na košíkovou, aby nedocházelo k ničení oken
okolních domů.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 9/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 2. čtvrtletí roku 2017.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

6.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla místopředsedkyně výboru paní Vladimíra Supová. Ve druhém čtvrtletí projednal na svých
zasedáních mimo jiné Závěrečný účet města Chropyně za rok 2016 včetně zprávy auditora, Účetní závěrku města Chropyně za rok
2016, Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2017 a majetkoprávní záležitosti předkládané k projednání na tomto zasedání.
Předložené materiály finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.
Finanční výbor dále doporučuje požádat pro příští rok o nezávislý audit z Krajského úřadu Zlínského kraje prováděný zdarma. Tento
audit by mohl být proveden i souběžně s auditem prováděným Ing. Lakomou.
Materiál tisk 0211-17ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Měl pocit, že se jedná o návrh, požádat o audit již za rok 2017. Dle jeho informací by bylo vhodné do konce měsíce června
požádat krajský úřad o provedení auditu. Navrhl, aby proběhly oba audity souběžně. Paní Lakomé se za to platí nemalý peníz, krajský
úřad je schopen audit provést zdarma. Krajský úřad - dle jeho slov - provádí audit drtivé většině obcí Zlínského kraje. Jednalo by se o
kontrolu za tento rok. Bylo by zajímavé následně zkontrolovat, k jakým závěrům došla Ing. Lakomá a k jakým pracovníci krajského úřadu.
Ing. Sigmundová - Už na základě zprávy o činnosti finančního výboru bylo prověřováno, zda je takový postup možný. Výsledek je negativní, lze požádat pouze o jedno provedení auditu. Oba souběžně provést nejde. Pro letošní rok je už smlouva s Ing. Lakomou uzavřena,
proto rada města navrhuje požádat krajský úřad o provedení auditu za rok 2018.
Mgr. Bajgar - Podpořil předložený návrh na provedení auditu krajským úřadem, i když se jednání výboru, na kterém byl tento návrh předložen, nezúčastnil. Nemá žádné námitky proti práci Ing. Lakomé. Navrhuje, aby se to minimálně jednou vyzkoušelo, případně navrhuje,
aby se auditoři střídali například ve dvouletých cyklech.
pan Loučka - Zeptal se, zda je úkolem krajského úřadu provést audit účetní závěrky obce, nebo zda by se krajský audit měl vztahovat na
audit provedený Ing. Lakomou.
Ing. Sigmundová - Krajský úřad provádí kontrolu hospodaření města, nikoliv kontrolu práce auditorky.
Ing. Macháčková - Práci auditorů kontroluje ministerstvo financí. Kontrola práce Ing. Lakomé proběhla v Chropyni před několika lety a její
práce byla oceněna jako velice dobrá.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 10/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
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zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 2. čtvrtletí roku 2017.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

7.

Účetní závěrka města Chropyně za rok 2016

Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla starostka města Ing. Věra Sigmundová. Předkládána je účetní závěrka za uplynulý kalendářní
rok tvořená výstupy z účastnictví a výstupy z kontrol nahrazujících interní audit. Přiložena je zpráva o výsledcích inventarizačních prací
majetku města a jeho příspěvkových organizací. Účetní závěrka byla součástí přezkoumání hospodaření auditorkou a vychází z ní dále
předkládaný Závěrečný účet města.
Materiál tisk 0178-17ZM
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení ZM 11/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Účetní závěrku města Chropyně za rok 2016.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

8.

Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2016

Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla také starostka města Ing. Věra Sigmundová. Písemný materiál obsahuje konstatování, že na
běžných účtech města byl k 31. prosinci 2016 zůstatek ve výši cca 17 milionů korun. Tento zůstatek vznikl tvorbou rozpočtové rezervy,
vyšším výběrem daní, úsporami v závěru roku a přesunem některých plánovaných investičních akcí na začátek roku 2017. Poukázala na
srovnání daňových příjmů za roky 2015 a 2016, kde je vykázán nárůst cca o 5 milionů korun. Vznikl především vyššími daňovými příjmy.
Výdajová část rozpočtu byla čerpána jen na 86 procent díky právě již zmíněnému přesunu některých akcí do roku letošního. V roce 2016
byla realizována další etapa regenerace sídliště (cca 8 mil. Kč), SMM dostala investiční transfer ve výši 5,6 mil. Kč, do komunikací se
investovalo 3,7 mil. Kč, investovalo se do výkupu pozemků v lokalitě určené na individuální výstavbu u nádražní (3,3 mil. Kč), byla doplacena poslední splátka koupaliště (3,2 mil. Kč), byla opravena spojovací chodba mezi základní školou a školní jídelnou (0,86 mil. Kč), byla
vybudována dětská hřiště (0,7 mil. Kč) a další.
Materiál tisk 0179-17ZM
Rozprava:
paní Supová - Odcitovala ze zprávy auditorky, konkrétně z části obsahující přehled zjištěných chyb a nedostatků: „V rámci kontroly vyplacených mzdových prostředků jsem výběrovým způsobem ověřila Dohody o provedení práce, které byly v roce 2016 uzavřeny
s některými členy zastupitelstva. Při ověření jsem použila Metodické stanovisko Ministerstva vnitra č. 2/2016. Nezjistila jsem zjevný nesoulad s ustanoveními zákona 128/2000 o obcích ani zákona 262/2006 zákoníku práce. Doporučuji nicméně postupovat v budoucnu při
uzavírání takových či obdobných smluv se zastupiteli přesně v souladu s aktuálně platnou legislativou a s výše zmíněným metodickým
stanoviskem MV.“ Této formulaci nerozumí. Neví, zda je vše v pořádku nebo není.
Ing. Rosecký - Ing. Lakomá prověřila několik dohod se zastupiteli. Konstatovala, že druhy práce, které jsou v nich sjednány, nejsou
v rozporu s uvedeným metodickým stanoviskem. Doporučila to, co dnes již podporuje uvedená metodika, tedy aby dohody, které mají být
uzavřeny se zastupiteli, schvalovalo zastupitelstvo. Toto doporučení navazuje na legislativu, která bude účinná od 1. ledna 2018, kdy tato
záležitost bude součástí vyhrazených kompetencí zastupitelstva. Auditorka tedy konstatovala, že podle metodiky jsou práce sjednané
v dohodách v souladu s metodikou a do budoucna doporučuje městu postupovat v souladu s metodikou ještě dříve, než bude účinná
změna zákona o obcích.
paní Supová - Požádala o vysvětlení, proč měli zastupitelé uzavřeny dohody s městem na provedení práce pro MAS Jižní Haná, neměla
je platit MAS.
Ing. Rosecký - Předmětem dohody v tomto případě byly práce, které byly uloženy městu. Zastupitelé plnili úkoly, které MAS uložila městu. Jednalo se o vyhodnocování dotazníků, které mělo zpracovat město, a na základě kterých mělo město stanovit své priority. To nebyla
záležitost MAS, ale záležitost města.
Mgr. Vlasatý - Formulaci napsanou paní auditorkou přirovnal v pohádce o Koloběžce I., přijela - nepřijela, oblečené - neoblečená… Paní
auditorka zřejmě nehodnotila to, zda jsou uvedené práce obsahem práce zastupitele města. Má informace o tom, že paní auditorka
kontrolovala vyplacené mzdové prostředky. Tedy se nezabývala tím, zda se zastupitelem byla oprávněně uzavřena dohoda.
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Ing. Rosecký - Zákoník práce neřeší pracovněprávní vztah mezi obcí a zastupitelem, tento vztah neřeší ani zákon o obcích. Paní auditorka dohody a práce v nich sjednané dávala do kontextu s uvedenou metodikou ministerstva vnitra.
Mgr. Vlasatý - Namítal, že v paragrafu 2 zákona o obcích je napsáno, že zastupitel se zejména stará o potřeby svých občanů…, ale
práce sjednané v dohodách se zastupiteli tímto směrem mířily. Nechtěl věc více rozvádět, nechtěl zdržovat jednání. Program má mnoho
bodů, bylo by - dle jeho názoru - vhodné, aby se zastupitelstvo scházelo častěji, aby se zde tolik nezdržovali. Zasedání jednou za tři
měsíce je nedostačující, pak jsou zasedání dlouhá a trvají do noci.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 12/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Pro: 11 (Bajgar, Blažek, Hrabalová, Horák, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 1 (Vlasatý), Zdržel se: 2 (Krejčíř, Supová), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

9.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2017

Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla starostka města Ing. Věra Sigmundová. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k úpravě rozpočtu podle skutečnosti.
Například: na základě požadavků občanů bude v letošním roce provedena doražba medailí, částka 300.000 je ošetřena jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů. Po odsouhlasení částky může být doražba zadána k provedení. Příjmy jsou navýšeny o částku 713 tisíc
korun za prodej pozemků společností VaK Kroměříž, a. s., v lokalitě Drahy na výstavbu vodojemu. Po výstavbě vodojemu by město
Chropyně mělo lépe zvládat případné výpadky dodávky pitné vody.
Rozdíl mezi úpravami v příjmech a ve výdajích je řešen čerpáním kontokorentu. Schodek vznikl zařazením částky na nákup nové hasičské cisternové stříkačky ve výši 3,5 mil. korun. V letošním roce se nákup pravděpodobně nepodaří zrealizovat, dotaci má město sice již
schválenu, ale žádný výrobce už nemá kapacitu k tomu, aby vozidlo letos dodal. Město ale musí prokázat ministerstvu, které přislíbilo
dotaci, že je schopno částku na pořízení vozidla dofinancovat. Proto uvedená částka musí být zahrnuta v letošním rozpočtu. Uvedla, že
nákup hasičského vozidla by město chtělo realizovat formou 36měsíčního úvěru, tedy zhruba se splátkou jednoho milionu korun za kalendářní rok.
Dále došlo k navýšení ceny za opravu ulic Křížní a Palackého o 600 tisíc korun, a to doplněním sloupů veřejného osvětlení a kabeláže.
Nová světla nahradí ta stávající umístěná na rodinných domech. Dále je v rozpočtovém opatření zahrnuta částka 1 mil. korun na nezbytnou opravu poškozených částí kotelny v ZŠ Nová, která je celkově v havarijním stavu. Mezi změnami je zahrnuta částka na nákup medailí, o kterých již byla řeč nebo částka 200 tisíc korun, kterou jsou navyšovány prostředky na most v ulici Emila Filly. Tato částka bude
použita na stavební povolení a vyřízení dalších potřebných povolení, která výměnu lávky značně zkomplikovala. Dále je ve změnách
částka 3,5 milionu korun na hasičské vozidlo. Částka 2,5 milionu je již přislíbena od ministerstva vnitra a půl milionu přislíbil Zlínský kraj.
Odhadovaná cena vozidla je 6,5 mil. korun za kompletně vybavené vozidlo. Hasiči sice již avizovali, že by se na vybavení mohlo ušetřit.
Starostka doporučuje zakoupit kompletně nově vybavené vozidlo s plným a řádným vybavením. Cenový strop 6,5 mil. korun nebude
překročen. Dochází k ponížení částky původně vyčleněné na opravu propustků. Původně zde byl alokován celý jeden milion, ale podle
z části již provedených a z části teprve plánovaných oprav propustků nepřesáhne konečný výdaj částku 0,5 milionu korun.
V rozpočtovém opatření je zahrnuta částka 130 tisíc na předpokládané výdaje s konáním referenda o těžbě štěrkopísku. Těmito úpravami bude rozpočtová rezerva snížena o částku 1,9 mil. korun.
Materiál tisk 0200-17ZM
Rozprava:
pan Charvát - Oznámil, že bude hlasovat proti předloženému návrhu rozpočtového opatření, protože je nespokojen s krácením částky na
protipovodňová opatření na polovinu. Připomněl, že v loňském roce všech 13 přítomných zastupitelů odhlasovalo částku ve výši jednoho
milionu. Byl to konkrétní krok právě na ochranu města proti povodním. V následujících dnech si budou všichni připomínat 20. výročí
ničivých povodní z roku 1997. Očekával, že zbylé prostředky budou použity na další etapy realizace protipovodňových opatření. Toto
zasedání zastupitelstva bude mimo jiné schvalovat členy nového výboru na ochranu životního prostředí. Doufá, že tento orgán zastupitelstva se bude aktivně podílet na prosazování provedení protipovodňových opatření.
pan Dvořák - I on vyjádřil údiv nad tím, že je částka na protipovodňová opatření krácena. Připomněl, že se o tuto částku bojovalo dlouhých 19 let a po jednom roce je z ní polovina odebírána. Nemyslí si, že by rozpočet města byl na tom, tak špatně, že by bylo tento půlmi-
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lion tolik potřeba odebrat z protipovodňových opatření. Za 19 let se na ochranu proti povodním neinvestovalo nic. Je to - dle jeho mínění hodně ponižující pro ty, kdo o peníze na protipovodňová opatření tolik bojovali.
Ing. Sigmundová - V rozpočtu města bylo potřeba najít 3,5 milionu na doplacení hasičského auta. Žádný další konkrétní projekt
z protipovodňových opatření není v tuto chvíli nachystán k realizaci v letošním roce. Je zpracována studie na přírodě blízká protipovodňová opatření, ale ta počítá s mnohem vyšší částkou než je půl milionu. Proto je navrženo uvolnit tuto částku do rozpočtu.
pan Bajer - Připomněl nedávné velké boje proti hazardu. Zeptal se, jestli se už projevil vyšší výběr z hazardu.
Ing. Sigmundová - Rozpočtovým opatřením je odvod z loterie a jiných hazardních her navýšen o 1,5 milionu korun, tedy na celkové tři
miliony korun. Nárůst bude patrně ještě vyšší.
pan Bajer - Uvedl, že to vychází cca 300 tisíc korun měsíčně do rozpočtu města. Ironicky poznamenal, že pak chápe, proč se herny ruší.
pan Tůma ml. - Bylo avizováno, že dnes započnou práce v ulici Palackého. Žádný stroj ani dělníci v ulici zatím nejsou.
Ing. Sigmundová - Rekonstrukce ulice Palackého spolu s ulicí Křižní měla začít dnes, takové má jako starostka informace. Pokud se tak
nestalo, budou práce určitě započaty v nejbližších dnech.
Jednání zastupitelstva opustil Mgr. Bajgar, přítomno je 13 členů zastupitelstva.
pan Loučka - Pozastavil se nad částkou 130 tisíc korun určenou na konání referenda. Nerozumí tak vysoké částce, když se referendum
proti těžbě bude konat současně s volbami do poslanecké sněmovny. Má dojem, že volební místnosti budou, budou v nich komise, stačí
jen vytisknout lístky a připravit obálky.
Ing. Rosecký - Částka v sobě zahrnuje odhadované náklady na další volební komise. Podle zákona nejde hlasování spojit. Volby do
poslanecké sněmovny jsou záležitostí státní správy, na ty přispívá stát. Místní referendum je záležitostí samosprávy, to bude hradit obec
sama. Volby nelze spojit. Bude třeba zřídit další volební komise, členové mají nárok na odměnu, volební místnosti se budou muset vybavit další sadou volebních uren a volebních zástěn.
pan Dvořák - Vrátil se k financím na protipovodňová opatření. Zeptal se, zda částka půl milionu byla nenávratně odebrána z této položky,
zda ji tam nebude možné v příštím roce vrátit.
Ing. Sigmundová - Předložené změny se týkají letošního rozpočtu, při sestavování rozpočtu na příští rok je možné znovu prostředky na
protipovodňová opatření zařadit do rozpočtu.
Rozprava byla ukončena.
Zastupitel Mgr. Bajgar se vrátil na jednání zastupitelstva, přítomno je 14 členů zastupitelstva.
Usnesení ZM 13/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2017 a garantuje plné dofinancování nákupu nové cisternové automobilové
stříkačky pro SDH Chropyně z vlastních zdrojů.
Pro: 10 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 1 (Charvát), Zdržel se: 3 (Krejčíř, Supová, Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

10. Majetkoprávní záležitosti

Předkladatelkou majetkoprávních záležitostí byla členka rady města paní Veronika Langrová.
Materiál tisk 0208-17ZM
Bod 1:
o odprodej nebo pronájem části
Rada města Chropyně obdržela žádost od pana Mgr. Michala Vlasatého,
pozemku parcela číslo 610/1 v k. ú. Chropyně, ve které žádá o odprodej části pozemku parcela číslo 610/1 za sběrným dvorem za cenu
240 Kč/m², případně o dlouhodobý pronájem za cenu 12 Kč/m²/rok. Rada města Chropyně na svém zasedání 10. května 2017 projednala
tuto žádost a vzhledem k opakovanému projednávání uvedené problematiky doporučuje rada města Zastupitelstvu města Chropyně
vyhradit si rozhodování ve věci prodeje nebo pronájmu části uvedeného pozemku. V případě vyhrazené pravomoci rozhodování pronájmu nebo prodeje uvedeného pozemku v zastupitelstvu města Chropyně, budou se nabídky, které budou doručeny na základě zveřej-
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Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 14/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
si vyhrazuje
pravomoc rozhodování ve věci odprodeje nebo pronájmu části pozemku parcela číslo 610/1 v katastrálním území Chropyně za
sběrným dvorem.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Paní Langrová - Předložila návrh na zveřejnění pronájmu uvedeného pozemku v ceně 12 Kč/m2/rok za účelem rekreační činnosti, a to na
dobu určitou do 31. prosince 2018.
Mgr. Vlasatý - Měl protinávrh. Žádal, aby se hlasovalo i o prodeji uvedeného pozemku v ceně 240 Kč/m2.
Předsedající nechal nejprve hlasovat o protinávrhu Mgr. Vlasatého:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
zveřejnit záměr prodeje části pozemku parcela číslo 610/1 o výměře cca 82 m² v katastrálním území Chropyně za minimální nabídkovou
cenu 240 Kč/m². Podmínky prodeje: Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 90 dnů od schválení v zastupitelstvu města Chropyně.
K podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dojde až po zaplacení celé kupní ceny na účet města Chropyně. Po marném uplynutí
lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Kupující se dále zaváže uhradit veškeré náklady spojené
s prodejem tj. geometrický plán, sepis smlouvy, poplatky spojené s podáním návrhu na vklad. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Pro: 1 (Supová), Proti: 6 (Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Sigmundová),
Zdržel se: 7 (Bajgar, Kalinec, Krejčíř, Langrová, Novotný, Rapantová, Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Návrh nebyl přijat.
Usnesení ZM 15/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 610/1 o výměře 82 m² v katastrálním území Chropyně za cenu
12 Kč/m²/rok na dobu určitou do 31. prosince 2018 za účelem rekreační činnosti.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Bod 2:
OVŽP připravuje realizaci stavby "Autobusová zastávka Kovárna a rozšíření komunikace ul. K. H. Máchy". Je zpracována projektová
dokumentace k územnímu řízení, které bylo zahájeno. Před dokončením je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a výběru
zhotovitele. Ke zdárnému průběhu stavebního řízení město Chropyně potřebuje vyřešit majetkoprávní vztahy a získat jiná práva
k provedení stavby na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví a současně jsou dotčeny stavbou. Cena za pozemek manželů
byla dohodnuta jako střední hodnota mezi pozemky pro bydlení a pozemky komunikací, přičemž smluvní vztah řeší budoucí, dnes
neznámé uspořádání (smlouva o smlouvě budoucí kupní), které bude teprve definováno geometrickým plánem po provedení stavby.
Kupní cena pro účely budoucí kupní smlouvy činí 300 Kč/m². Město Chropyně uhradí náklady sepisu budoucí kupní smlouvy a poplatek
spojený se vkladem práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. Rada města
Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní schválit.
Příloha č. 0208-17ZM-P02
Rozprava:
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je nutno reagovat rychle, doporučujeme (po poradě s právním zástupcem) svěřit tuto pravomoc radě města. Dalším důležitým faktorem,
který hovoří ve prospěch svěření této pravomoci radě města, je neveřejnost jednání rady města, stejně jako neveřejnost materiálů, které
projednává. Dle § 40 zákona o obcích se totiž usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě atp., až
do ukončení dražby atp. nezpřístupňují podle zákona o obcích ani neposkytují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění. Jelikož je však jednání zastupitelstva veřejné, nemůže být toto ustanovení zákona o obcích v případě
zastupitelstva naplněno, neboť zastupitelstvo nemůže projednat žádný z materiálů neveřejně. Mohlo by tak dojít k narušení rovnosti
soutěže a výsledek dražby by mohl být ovlivněn spekulanty. Přenesení pravomoci se v tomto případě týká pouhé účasti v dražbě nebo
obdobném způsobu nabytí, rozhodnutí samotné o nabytí hmotných nemovitých věcí do majetku města bude i nadále rozhodovat zastupitelstvo města.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že je dlouhodobě nespokojen s prací vedení města, proto nebude souhlasit s tím, aby se zastupitelstvo zbavilo této
pravomoci ve prospěch rady města.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 18/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
svěřuje
Radě města Chropyně pravomoc uvedenou v § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 11 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 2 (Supová, Vlasatý), Zdržel se: 1 (Krejčíř), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Bod 5:
Rada města Chropyně projednala odkoupení pozemku parcela číslo 30/1 ostatní plocha o výměře 824 m² za celkovou cenu 123.600 Kč
(150 Kč/m²) od Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21 Zlín. Náklady spojené s odkoupením pozemku hradí město Chropyně. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. Pozemek slouží jako veřejné prostranství - veřejná zeleň v lokalitě nám. Svobody.
Příloha č. 0208-17ZM-P04
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení ZM 19/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
odkoupení pozemku parcela číslo 30/1 ostatní plocha o výměře 824 m² v k. ú. Chropyně za cenu 123.600 Kč od Zlínského kraje,
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320. Náklady spojené s odkoupením pozemku hradí město Chropyně. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Pro: 12 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Krejčíř, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 0, Zdržel se: 2 (Supová, Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

11. Zpráva o uplatňování Územního plánu města Chropyně v uplynulém období 2014-2017
Předkladatelskou tohoto bodu jednání byla starostka města Ing. Věra Sigmundová.

Je předkládán obsáhlý materiál, který zpracoval Městský úřad Kroměříž. Materiál obsahuje řadu informací o tom, jak se město vyvíjí a jak
se daří naplňovat územní plán, tak jak byl původně navržen. Z celého materiálu upozornila na vyjádření Povodí Moravy, vyjádření Zlínského kraje a vyjádření obce Záříčí k záměru těžby v lokalitě louky Hejtman. Uvedené subjekty nemají k tomuto záměru v podstatě žádné
připomínky. Materiál obsahuje vyjádření řady dalších dotčených orgánů. Všechna jejich doporučení budou zapracována při tvorbě změny
územního plánu. Zastupitelstvo by mělo vzít tuto zprávu na vědomí, poté začnou přípravy změny územního plánu.
Materiál tisk 0215-17ZM
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Rozprava:
paní Zavřelová - K situaci v ulici Palackého uvedla, že plot nebo zídka na jejím konci stojí patrně od roku 1921. Nikdy nikomu nevadila ani
nezavazela. Uvedla, že je třeba myslet na fakt, že v okamžiku vyhlášení požárního poplachu používají místní hasiči ulici Palackého
k parkování svých vozidel, kterými do zbrojnice přijedou. Auta hasičů zde stojí také v době schůzek a tréninků či oprav. Otevření ulice
silničnímu provozu by bylo nebezpečné. Nebezpečí by určitě přinesly i jednotlivé vjezdy do ulice. Sama sice auto nemá, ale po otevření
brány se i tak bojí, že se svým kolem někoho srazí. Dále navrhla, aby se město postaralo o zanedbanou cestu od Šlajzy k rybárně. Cesta
je majetkem města, je poškozená. Zástupci zahrádkářů žádali před lety o její opravu. Dodnes se nic s její opravou nedělo. Při pěší pochůzce nebo při cestě na běžném kole to není tak patrné. Ona sama však jezdí na trojkolce a úsek od Mlčochových zahrad dál je pro ni
velice náročný. Za sucha si v tomto prostoru připadá jako v pomyslném Japonsku - sama jama, po dešti tomuto úseku říká Indonésie moře se spoustou ostrovů. Nabídla svou trojkolku zájemcům k zapůjčení, aby si mohli ověřit její slova. Obává se, že si v tomto úseku
způsobí zranění. V takovém případě nebude váhat a bude uplatňovat škodu po městě.
Mgr. Vlasatý - Podle návrhu usnesení se po zastupitelstvu požaduje, aby předloženou zprávu schválilo. Na minulém zasedání zastupitelstva v měsíci květnu se debatovalo o záměru města - jak tvrdila paní starostka na ústním jednání - otevřít ulici Palackého, propojit ji se
sídlištěm. O žádném takovém záměru města nevěděl. Starosta zastupuje obec navenek, vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo.
Nikdo se zastupiteli tento záměr ale nekonzultoval. Chtěl vědět, co zastupitelé schválením této zprávy vlastně schválí. Pan
žádá o
odkoupení pozemku, který dlouhodobě užívá řadu let. Připomíná mu to kauzu jeho pozemku. Pan
je ochoten si pozemek koupit.
V této věci není co řešit, zastupitelé by tento odkup měli umožnit. Dále ho zajímalo, zda schválením této zprávy neschválí záměr otevření
ulice Palackého.
a pan
Ing. Sigmundová - Předkládaný materiál říká, že se připravovaná změna územního plánu rozšíří i o parcely, které užívá pan
v ulici Palackého. Na dotčených pozemcích proběhne změna, tyto již nově nebudou veřejným prostranstvím, které nesmí být
oplocené. Pozemky se stanou pozemky určenými k individuálnímu bydlení, pak budou moci zůstat oploceny a mohou být zájemcům
prodány nebo pronajaty.
Mgr. Vlasatý - Navrhl, zda by město nemohlo dlouholetým uživatelům pozemku vyjít vstříc a pro narovnání špatného stavu snad ještě
z doby minulého režimu, dát tento pozemek do souladu bez nějakých dalších sankcí odprodejem za sníženou cenu - za cenu veřejného
prostranství. Není potřeba po nich chtít cenu stavebního pozemku, když tam mají zahrádky.
Ing. Pospíšil - V této záležitosti se řeší dvě věci - cena pozemku a narovnání nesouladu mezi katastrem a územním plánem a skutečností. Situaci lze napravit tak, že zastupitelstvo odsouhlasí převod dotčených pozemků do plochy na bydlení, změna územního plánu by se
nemusela pořizovat. Při pořizování dalších změny toto mohlo být zapracováno jako náprava nesrovnalostí z minulosti. V návrhu usnesení
je uvedeno, že se provede změna funkčního využití. Změna funkčního využití pozemků není třeba, dala by se pořídit při vyhotovování
dokumentace územního plánu. Dalo by se to udělat i jednoduše, a to při vyhotovování dokumentace územního plánu by projektant pozemky rovnou zapracoval jako pozemky k bydlení. Nicméně se toto přiřadilo k navrženým změnám územního plánu. Požadavků pana
se tímto vyhovuje. Změny územního plánu musejí vždy projít předepsaným procesem.
Mgr. Vlasatý - Zeptal se, zda schválením této zprávy padá záměr na otevření ulice Palackého.
Ing. Pospíšil - Dojde-li ke změně funkčního užití pozemků, pak není důvod ulici zprůchodnit.
pan Tůma ml. - Nepochopil, proč záměr propojení ulice Palackého je zahrnuto pod tímto bodem jednání, občané nemusí z názvu bodu
pochopit, že se v něm bude jednat i o této věci. Zopakoval velice obsáhle celé své vystoupení, se kterým vystoupili i s otcem na zasedání
zastupitelstva města v měsíci květnu. Měl totiž na minulém zasedání pocit, že nikdo ze zastupitelů o této záležitosti nic neví. Nastínil
situaci, která vedla k záměru změny územního plánu v této ulici. Na začátku byl záměr ulici zprůchodnit. Obyvatelé ulice byli osloveni
dotazníkem, ve kterém ale naprostá většina z nich se záměrem nesouhlasila. Následovala jednání na radnici a debaty o oprávněnosti
užívání dotčených pozemků. Město pro svůj záměr požadovalo odstranění oplocení svých pozemků a chtělo jejich zpřístupněním posílit
veřejnou zeleň a umožnit průchod pěším do ulice Axmanovy a dále do sídliště. V případě odstranění oplocení by pan
požadoval
úhradu opravy zídky, kterou zrekonstruoval v roce 1984. Město - dle jeho názoru - nerespektuje názory většiny, ale prosazuje názor
jednotlivce.
pan Loučka - Upozornil pana Tůmu, že celou historii této kauzy není třeba znovu připomínat, z dosavadního jednání vyrozuměl, že město
se žádosti pana
chystá v plné míře vyhovět.
paní Hrabalová - Veškeré zdůvodnění už všichni zastupitelé slyšeli na minulém zasedání.
pan Tůma - Uvedl ještě, že město se nyní snaží narovnat majetkoprávní vztahy, které dlouhodobě nikdo neřešil.
Bc. Novotný - Namítal, že pro členy kontrolního výboru a současně zastupitele, kteří na zasedání výboru pravidelně chodí, informace o
této kauze nebyly ničím novým.
Mgr. Vlasatý - Poznamenal, že dle jeho názoru kontrolní výbor pozbývá smysl.
pan Blažek L. - Požádal zastupitele o velice uvážlivé rozhodování. Narazil v předloženém materiálu například na pojem hypostezka stezka pro jezdce na koních, je třeba opatrně rozhodovat, aby se město nezavázalo k něčemu, co nebude mít síly udržovat. Zmínil také
vyjádření Povodí Moravy a schvalování území rozlivu Moravy a Moštěnky. Chtěl zdůraznit, že veškeré navržená protipovodňová opatření
jsou pěkná, ale nerealizovatelná, jen val pro Plešovec byl za starostování Ing. Macháčka spočítán na 130 milionů korun. Poukázal na
složitost situace, kdy je v území rozlivu postaven protipovodňový val a přitom území obsahuje řadu děr, kanalizačních otvorů apod. Kolem Plešovce je navrženo prstencové ohrázování, uvnitř by tím pádem musela být čerpadla, ale ne na elektřinu atd. Obecně společnost
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požaduje, aby se prostory řídce osídlené nechaly vodou zaplavit. S něčím takovým protipovodňová opatření vlastně počítají. Kolem
Chropyně a Plešovce se budou jakákoli opatření proti povodním těžce realizovat. Navrhl, aby se město mohlo raději více věnovat úpravám stezek pro pěší, a to nejen u rybárny, ale také v Plešovci, třeba od kapličky k lesu. Občané by přivítali více prostoru na procházky
s dětmi.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 20/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Zprávu o uplatňování Územního plánu Chropyně v uplynulém období 2014 - 2017, a
bere na vědomí
vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných, při projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Chropyně v uplynulém období 2014 - 2017,
ukládá
rozšířit změnu územního plánu o parcely č.1003/3 a 1003/5 dle žádosti
, bytem

, bytem

a

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Předsedající vyhlásil krátkou přestávku v jednání. Jednání bylo přerušeno ve 20:10, znovu zahájeno bylo ve 20:17, přítomno je 14 členů
zastupitelstva

12. Vyhlášení místního referenda k otázce těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman
Předkladatelkou tohoto bodu jednání byla paní starostka Ing. Věra Sigmundová.

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo na svém zasedání dne 29. března 2017 svým usnesením číslo ZM 8/17/2017 konání místního
referenda k otázce těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman v termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Ty prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil svým rozhodnutím na dny 20. a 21. října 2017.
Referendum vyhlašuje zastupitelstvo usnesením. Vyhlášením se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního
referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva.
Jelikož se místní referendum musí dle zákona konat od okamžiku vyhlášení do 90 dnů, nebude usnesení o vyhlášení referenda vyvěšeno
ihned, ale ve lhůtě do 1. srpna 2017.
Radě města bylo uloženo připravit otázku k referendu. Návrh usnesení proto obsahuje větu: „Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve
své samostatné působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě štěrkopísku na lokalitě Hejtman?“. Dále návrh usnesení obsahuje
rozhodnutí o vyhlášení místního referenda, usnesením se bere na vědomí rozpočet předpokládaných nákladů na konání místního referenda, stanoví se odměny pro členy místních komisí a je v něm také uloženo tajemníkovi zajistit vyhlášení místního referenda v termínu
do 1. srpna 2017.
Materiál tisk 0221-17ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - Pochválil kvalitně připravený písemný materiál k tomuto bodu jednání. Navrhl však v rámci místního referenda položit jinou
otázku, a to: Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své samostatné působnosti učinilo veškeré kroky k zamezení těžby štěrkopísku
na lokalitě Hejtman?“ Tento svůj protinávrh konzultoval se spolkem Lužňáci. Původní návrh otázky od paní starostky je dle jeho názoru
bezzubý. Obsahuje kličky, kterých by mohl investor využít. Investor může získat územní rozhodnutí ještě před nabytím účinnosti budoucí
změny územního plánu města. Změna územního plánu by tak těžbě nezabránila. Je přesvědčen, že jeho návrh otázky je jasný, dává
prostor občanům.
Ing. Sigmundová - Podivila se nad tím, že Mgr. Vlasatý svou otázku konzultoval s Lužňáky, když návrh otázky předkládaný radou města
je přesnou citací návrhu otázky, kterou pan Michal Pospíšil poslal radním a členům zastupitelstva prostřednictvím e-mailu. Pan Pospíšil
poslal celkem tři otázky, paní starostka jejich znění konzultovala s právním zástupcem města a na základě jeho doporučení navrhla radě,
aby vybrala pouze výše uvedenou otázku - v seznamu otázek to byl návrh číslo jedna. Tedy předkládanou otázku nevymyslela paní
starostka, ale jejím autorem je předseda spolku Lužňáci.
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pan Pospíšil M. - Potvrdil, že je pravdou, že uvedená otázka byla součástí jeho návrhu celkem tří otázek, které byly sestaveny tak, aby ve
vzájemné kombinaci s větší pravděpodobností těžbu zastavily. Potvrdil, že v případě, že investor získá územní rozhodnutí před realizací
změny územního plánu, budou čas a finance vložené do konání referenda zbytečné. Otázky byly formulovány tak, aby do sebe zahrnuly
veškeré možnosti, jak lze těžbě zamezit. Například nevydáváním stanovisek a souhlasů apod. Původní myšlenka - pustit se opět do boje
proti těžbě z března roku 2015 - nemířila pouze k zastavení těžby v Chropyni ale také na území Plešovce, tedy na zastavení těžby na
celém území města. Nálada mezi občany tenkrát i dnes míří i na místní část Plešovec a na zabránění těžbě i v místní části. Místní část
může být rozhodnutím zastupitelů z rozhodování v místním referendu vyjmuta, ale bylo by - dle jeho názoru - nesprávné, řešit pouze
težbu v jedné konkrétní lokalitě. Vhodnější bude ji řešit na území celého města komplexně. Vhodnější také bude neřešit jediný způsob,
jak lze těžbě zabránit, ale i tuto oblast pojmout komplexně. Město má mnohem více možností, jak pomyslně házet těžbě klacky pod nohy.
K otázce navržené radou města uvedl, že ji také vnímá jako dosti bezzubou. Navrhl doplnit tuto jednu otázku ještě otázkou druhou, a to
větou, kterou zde již četl pan Vlasatý. Má dojem, že druhá věta bude občanům srozumitelnější, málokterý občan asi chápe, jak souvisí
změna územního plánu se zamezením těžby. Když už se referendum pořádá a bude stát nemalé prostředky, lze klidně použít otázky dvě
nebo i tři. Pokud bude referendum obsahovat pouze první navrženou větu, bude potřeba lidem nejprve vysvětlit, proč je v ní uveden
územní plán a jakou roli změna územního plánu v této věci vlastně hraje. Formulace „aby město učinilo veškeré kroky“ se mu jeví jako
vhodnější.
Ing. Blažek - Vznesl připomínku na pana Pospíšila. Přečetl si ráno na sociální síti pozvánku pana Pospíšila na dnešní jednání zastupitelstva. Zaujala ho věta, že radní jsou proradní a vypočítaví. Požádal autora této věty o vysvětlení.
pan Pospíšil M. - Jednalo se - dle jeho slov - o pouhou slovní hříčku.
Ing. Blažek - Trval na odpovědi na otázku, v čem jsou členové rady proradní a vypočítaví, když plní usnesení zastupitelstva, kterým bylo
radě uloženo připravit otázku k referendu, když používají otázku, kterou zpracoval Michal Pospíšil za spolek Lužňáci. Očekává vysvětlení, v čem spočívá proradnost a vypočítavost radních.
pan Pospíšil M. - Použil ve své odpovědi slova paní místostarostky, která řekla v souvislosti se svým nedávným článkem týkajícím se
petice. Paní místostarostka přiznala, že se inspirovala jeho způsobem určitého občasného popíchnutí lidí, snahou podstrčit jim něco ve
stylu bulváru, aby se zvedli ze židlí. Toto bylo i jeho záměrem. Neměl v plánu nikoho osočovat, bylo to hraní na city. Pokud to přehnal,
pak se omlouvá.
paní Hrabalová - Uvedla, že ale ona se inspirovala způsoby pana Pospíšila a nikoli pan Pospíšil jejím způsobem jednání.
pan Pospíšil M. - Uvedenou otázku sice opravdu navrhl, ale otázky navrhoval celkem tři a navrhoval je tak, aby byly použity všechny tři,
protože teprve ve své vzájemné kombinaci zvýší šanci na to, aby výsledek referenda nebylo možné obejít. Doporučuje použít obě dvě
otázky, které zde dnes zazněly. Otázky si vzájemně neodporují, naopak se doplňují a rozšiřují významně možnosti, jak by město mohlo
těžbě zamezit. Pokud referendum dopadne dobře - tedy výsledek bude mířit k zamezení těžbě - pak město například nevydá investorovi
žádné souhlasné stanovisko s úpravami komunikací apod. Změna územního plánu je jeden, nikoli však jediný způsob, jak těžbě zabránit. Občané by byli určitě velice rádi, kdyby bylo dáno více možností jak těžbě zabránit. Pokud referendum dopadne dobře, pak to budou
občané, kdo za zastupitele v této věci rozhodnou.
pan Loučka - Zeptal se, zda je možné například procentuálně vyjádřit, jak velký vliv na zamezení těžby má samotná změna územního
plánu a jak velký vliv mají ty ostatní způsoby, které může zastupitelstvo udělat. Pokud je vliv změny územního plánu ohodnocen na 10
procent, je to nedostačující, pokud je vliv změny územního plánu majoritní, pak by mohla věta první postačit. Sám by však raději doporučil navrženou větu změnit.
pan Blažek L. - Dotázal se, jak by se v případě, že referendum bude obsahovat více otázek, provádělo jejich vyhodnocení. Budou-li
položeny dvě otázky, u každé z nich možnost odpovědi ano - ne, jak se bude hodnotit výsledek. Dejme tomu, že na první otázku bude
většina odpovědí ano, na druhou bude většina občanů volit odpověď ne.
pan Pospíšil M. - Díval by se na takovou situaci tak, že lidé přijdou-li k referendu, se disproporčně rozdělí. Nemůže - dle jeho dojmu výše popsaná situace nastat. Pokud tady tyto obavy jsou, pak by bylo vhodnější použít pouze otázku s formulací „veškeré možné kroky“
a otázku se „změnou územního plánu“ by on do referenda nezařadil.
Ing. Pospíšil J. - K otázce pana Loučky jak velký vliv může změna územního plánu na zamezení těžby mít, uvedl, že územní plán je
naprosto zásadní. Pokud v územním plánu nebude vymezena plocha k těžbě, nikdo zde žádnou těžbu nezahájí. Je pravdou, že pokud by
investor v mezidobí - do schválení změny územního plánu - získal potřebná povolení, pak je změna územního plánu zbytečná, ničemu se
tím nepomůže. Bude záležet na tom, jak se bude vše v průběhu času vyvíjet. Město jako vlastník komunikací na uvažované trase přepravy štěrku by mohlo klást odpor a bránit tomu, aby došlo k výše uvedenému, tedy že investor získá potřebná povolení dříve, než se podaří
realizovat změnu územního plánu. Připomněl však, že v blízkosti města se nachází celkem tři možná ložiska, na kterých je reálná těžba
štěrkopísku. Jednak je to cca 10 hektarů pana Ing. Stojana na loukách Hejtman. Tato plocha se nachází v komplikovaném území, je
v blízkosti území Natura 2000, je v blízkosti přírodní památky Zářičské louky, je tam aktivní zóna, záplavové území. Tyto komplikované
poměry velice prodlužují dobu potřebnou pro získání veškerých povolení k zahájení těžby. Na březnovém zasedání zastupitelstva sám
pan Stojan uvedl, které dokumenty už má připraveny. Není toho však zdaleka tolik, aby mohl přikročit k vlastní těžbě. Zastupitelstvo svou
někdejší změnou územního plánu a vymezením plochy k těžbě umožnilo investorovi začít připravovat svůj plán na zahájení těžby. Bránit
mu nyní v tomto záměru je svým způsobem neférové, ale je-li to vůle občanů, zastupitelé nemají jinou možnost. Druhé ložisko je u
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Plešovce. Tam je situace taková, že ani není třeba referendum provádět, tamní ložisko snad nikdy žádné zastupitelstvo nepodpoří. Třetí
ložisko se nachází u Rasiny. Město zde vlastní asi 25hektarový pozemek přímo v srdci ložiska. Ložisko je mimo aktivní zónu, mimo jakékoli segmenty chráněných území. Město by z případné těžby mohlo významně profitovat, navíc by si mohlo velice výrazně diktovat podmínky případné těžby. Negativní dopady pro občany a pro město by naopak mohly být jen minimální. Má-li se město chovat jako řádný
hospodář, nemělo by si do budoucna úplně zavírat vrátka a při formulování otázky do referenda brát v potaz všechny uvedené skutečnosti.
Ing. Sigmundová - Zopakovala, že všechny tři otázky byly poslány do právní kanceláře k posouzení. Neurčitá formulace „veškeré kroky“
je velice ošemetná. Zajímalo ji, kdo bude hodnotit, které kroky vedení města ještě mohlo podniknout, ale nepodniklo je. Zajímalo ji, co se
skrývá pod pojmem „veškeré kroky“, jaké kroky to jsou. Této neurčité formulaci se brání a doporučuje ji nahradit konkrétními kroky.
Mgr. Vlasatý - Byl rád, že Ing. Pospíšil zde uvedl, že pokud investor povolení získá včas, bude vyhlášené referendum k ničemu. On
naopak doporučuje použít větu právě s formulací „veškeré kroky“, pod což se dá zahrnout naprosto všechno včetně změny územního
plánu. Pokud takové usnesení bude schváleno, pak si zastupitelé v budoucnu své kroky budou umět obhájit. Bude v zápise dohledatelné,
že konají vůli občanů. Jím doporučovaná formulace skýtá více možností. Vypsání zamýšlených možností je možné, ale nesmyslné.
Postačí použít pouze jednu otázku, srozumitelnou, obecnou.
pan Pospíšil M. - Na otázku, kdo by měl určovat, které kroky by město mělo udělat, aby bylo učiněno zadost formulaci „veškeré možné“
navrhl, že by právě to mohl být nově zřizovaný výbor na ochranu životního prostředí.
pan Loučka - Uvedl příklad. Navrhl, aby město nabídlo pani Stojanovi, že jeho firmu odkoupí, a celý jeho záměr by zrušilo. To je také
jeden ze způsobů jak těžbě zamezit. Odhlasuje se změna územního plánu v referendu a změní se územní plán. Kdyby to náhodou pan
Stojan stihl, pak jeho firmu může město koupit a záměr těžby zastavit. Znamenalo by to zamezení těžbě se 100procentní účinností,
bohužel při enormním finančním zatížením města, navíc při obrovské ztrátě, protože referendem by cena firmy výrazně poklesla. Je to
absurdní návrh, který potvrzuje, že použití formulace „veškeré kroky“ není vhodné. Pod tímto pojmem si dokonce může někdo představit i
fyzickou likvidaci člověka. Formulace otázky by měla být vyspecifikovaná.
Mgr. Vlasatý - Příklad pana Loučky je absurdní. Připomněl, že každé rozhodnutí je závislé na schválení zastupitelstvem. Předpokládá, že
zastupitelstvo odkoupení firmy pana Stojana a zničení rozpočtu města určitě nikdy neschválí.
pan Dvořák - Zeptal se, jak lze zamezit riziku, že investor získá potřebná povolení dříve, než bude provedena změna územního plánu.
Ing. Sigmundová - Zamezit tomu nejde nijak, ale je přesvědčena, že zde bylo dostatečně vysvětleno, že se investor k cíli rozhodně ani
zdaleka ještě neblíží.
pan Dvořák - Přesto uvedl, že by to mohla být jenom domněnka a k uvedené situaci opravdu dojde. Znamenalo by to, že vůle občanů
padne vniveč. Nespoléhal by na domněnky, to by se mohlo všem vymstít a byl by to výsměch všem lidem, kteří o referendum bojovali.
Pokud se zastupitelé brání formulaci „veškeré kroky“, doporučil specifikovat několik legálních kroků, kterými by se dalo těžbě zamezit.
pan Pospíšil M. - Domnívá se, že je zde chybně interpretována formulace „veškeré kroky“, ona neznamená, že město musí udělat všechno. Je na rozhodnutí města, tak jak říkal Mgr. Vlasatý, které kroky se město rozhodne učinit. Město patrně nebude kupovat firmu nebo
pozemky od pana Stojana. Referendem se ale stanoví, že město nesmí udělat žádný krok, který by naopak těžbě napomohl. Pokud se
otázka položí pouze s odkazem na změnu územního plánu, je celé referendum zbytečné.
Ing. Rosecký - K tomu, že by zastupitelstvo nesmělo podniknout jiné kroky, než ty, které budou v souladu s rozhodnutím referenda, uvedl, že to není pravda. Dříve zákon o obcích obsahoval ustanovení, že pokud zastupitelstvo nerespektuje výsledek platného a závazného
referenda, může to vést k jeho rozpuštění. Toto ustanovení v současné době v zákoně ale už není. Referendum je dnes už postaveno na
úroveň petice.
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že se pan tajemník mýlí, že rozhodnutí referenda je pro zastupitelstvo právně závazné. K formulaci „veškeré kroky“
navrhl připojit „ souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města učinilo veškeré kroky“, tím bude zajištěno, že všechny případné kroky bude
muset vždy nejprve odsouhlasit zastupitelstvo. Probíhající debatu označil za demagogickou.
Ing. Blažek - Navrhl panu Vlasatému z jeho formulace vypustit slovo „veškeré“. Každý krok bude schvalovat zastupitelstvo i bez tohoto
slovíčka.
Mgr. Vlasatý - Slovíčko „veškeré“ chce ve formulaci ponechat, pod něj lze podřadit naprosto vše. Pokud by se zastupitelé dohodli na
odkoupení firmy od pana Stojana, i to by pod takovou formulaci schovali.
Ing. Sigmundová - Uvedla, že pokud zastupitelstvo něco svou většinou schválí, pak se tím rada potažmo starosta musí řídit. To všichni
zastupitelé moc dobře vědí. Takže pokud se zde opravdu například odsouhlasí nákup firmy pana Stojana a poté přijde trestní oznámení,
že tímto rozhodnutím bylo město poškozeno, pak ten, kdo takové rozhodnutí podpořil, ponese za něj trestní zodpovědnost. Ona osobně
se brání formulaci „veškeré kroky“, protože ne všechno rozhodování je pouze v rukou zastupitelstva. Jsou zde i kompetence rady města
a kdokoliv může přijít a nějaký konkrétní krok rady označit jako krok, kterým mohlo být těžbě zabráněno, ale nestalo se tak. Uvedla pro
ilustraci náhodný příklad: bude odsouhlasen nadjezd přes železniční trať. Takový krok bude označen jako krok, který panu Stojanovi
napomohl zahájit těžbu, protože, kdyby rada rozhodla, že bude vybudován podjezd, tak pod něj by se s náklaďáky nevešel a těžbu by
nezahájil. Zopakovala, že se formulaci „veškeré kroky“ brání.
pan Pospíšil M. - Taxativně vyjmenovávat jednotlivé možnosti, jak zabránit těžbě, do otázky pro referendum je nesmyslné. Mohly by se
tam například formou druhé otázky dát některé věci, které by zabránily stavebním úpravám komunikací, které jsou pro pana Stojana a
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dopravu vytěžené suroviny strategické.
Mgr. Vlasatý - Chtěl, aby byla zopakována druhá varianta otázky pro referendum, protože ta není součástí materiálu, který zastupitelé
dostali.
Ing. Sigmundová - Vzhledem k tomu, že pan Pospíšil formulaci svých otázek pro referendum poslal e-mailem všem zastupitelům, nebylo
- dle jejího názoru - nutné všechny jeho návrhy do materiálu přetiskovat. Zastupitelé je mají k dispozici přímo od autora.
Mgr. Bajgar - Požádal o přerušení jednání s tím, že svolává do předsálí členy návrhové komise i všechny ostatní členy zastupitelstva,
kteří chtějí pomoci naformulovat protinávrh - tedy jiné znění otázky pro referendum.
Rozprava byla ukončena. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno ve 20:52, znovu bylo zahájeno ve 21:02, přítomno je 14 členů zastupitelstva.
Následovalo nejprve hlasování o protinávrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
rozhoduje
o vyhlášení místního referenda na území města Chropyně a části Plešovec o otázce: „Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své
samostatné působnosti učinilo dostupné zákonné kroky, které by zamezily těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman?“ ve dnech 20. a 21. října
2017, tedy v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vyhlášení místního referenda odůvodňuje zastupitelstvo města nesouhlasem části občanů města s těžbou štěrkopísku v této lokalitě, neboť tito vnímají louky Hejtman jako klidovou a
odpočinkovou zónu, navíc tato zájmová oblast těžby patří do Evropsky významné lokality Chropyňský luh a Přírodní památky Záříčské
louky,
bere na vědomí
odhad nákladů spojených s provedením místního referenda ve výši cca 120.000 Kč a jejich úhradu z rozpočtu města,
stanoví
odměnu pro předsedu místní a okrskové komise ve výši 1.600 Kč, pro člena místní a okrskové komise vykonávajícího funkci zapisovatele
ve výši 1.500 Kč a pro ostatní členy místních a okrskových komisí ve výši 1.300 Kč a stravného členů komisí ve výši 72 Kč za den ve
dnech konání místního referenda,
ukládá
tajemníkovi městského úřadu v termínu do 1. srpna 2017 zajistit vyhlášení místního referenda vyvěšením usnesení o rozhodnutí o jeho
konání na úřední desce Městského úřadu Chropyně.
Pro: 4 (Kalinec, Krejčíř, Supová, Vlasatý),
Proti: 9 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Novotný, Rapantová, Sigmundová), Zdržel se: 1 (Langrová),
Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Návrh nebyl přijat.
Následovalo hlasování o původním návrhu usnesení.
Usnesení ZM 21/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
rozhoduje
o vyhlášení místního referenda na území města Chropyně a části Plešovec o otázce: „Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve
své samostatné působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman?“ ve dnech 20. a 21. října
2017, tedy v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vyhlášení místního referenda odůvodňuje zastupitelstvo města nesouhlasem části občanů města s těžbou štěrkopísku v této lokalitě, neboť tito vnímají louky
Hejtman jako klidovou a odpočinkovou zónu, navíc tato zájmová oblast těžby patří do Evropsky významné lokality Chropyňský
luh a Přírodní památky Záříčské louky,
bere na vědomí
odhad nákladů spojených s provedením místního referenda ve výši cca 120.000 Kč a jejich úhradu z rozpočtu města,
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stanoví
odměnu pro předsedu místní a okrskové komise ve výši 1.600 Kč, pro člena místní a okrskové komise vykonávajícího funkci
zapisovatele ve výši 1.500 Kč a pro ostatní členy místních a okrskových komisí ve výši 1.300 Kč a stravného členů komisí ve
výši 72 Kč za den ve dnech konání místního referenda,
ukládá
tajemníkovi městského úřadu v termínu do 1. srpna 2017 zajistit vyhlášení místního referenda vyvěšením usnesení o rozhodnutí
o jeho konání na úřední desce Městského úřadu Chropyně.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

13. Volba předsedy a členů Výboru pro ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně
Předkladatelkou písemného materiálu k tomuto bodu jednání byla starostka města Ing. Věra Sigmundová.

Zastupitelstvo města Chropyně na svém jednání dne 22. března 2017 usnesením č. ZM 7/17/2017 zřídilo Výbor na ochranu životního
prostředí Zastupitelstva města Chropyně a uložilo starostce města předložit na příštím zasedání zastupitelstva personální obsazení
tohoto výboru. V období mezi jednáním zastupitelstva tedy starostka města oslovila všechny volební strany, které v posledních volbách
do zastupitelstva města v roce 2014 získaly alespoň 1 zastupitelský mandát. Z uvedených stran pouze TOP 09 svého kandidáta nenavrhla. Jelikož musí mít v souladu s § 118 odst. 2 zákona o obcích výbor zastupitelstva lichý počet členů a počet navržených členů byl 6,
navrhla posledního člena rada města. Zákon o obcích dále stanoví, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4).
Do výboru byli navrženi:
do funkce předsedy výboru Mgr. Stanislav Kalinec, a do funkce členů výboru Libor Blažek, Ing. Aleš Hrdlička, Martin Ivan, Dalibor Kondler, Ing. Jiří Pospíšil a Michal Pospíšil.
V souladu s platným usnesením číslo ZM 14/01/2014 náleží předsedovi výboru měsíční odměna ve výši 1.400 Kč a členům výboru měsíční odměna ve výši 550 Kč. Odměna náleží předsedovi výboru ode dne zvolení, členům výboru od 1. ledna 2015, v tomto případě tedy
také ode dne zvolení. Současný rozpočet města s tímto výborem nepočítá, proto bude součástí příštího rozpočtového opatření navržena
i částka potřebná na pokrytí odměn vyplácených členům tohoto výboru.
Materiál tisk 0212-17RM
Starostka města navrhla, aby jako způsob volby člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně byla schválena veřejná volba
aklamací.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 22/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
způsob volby předsedy a členů Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně, a to veřejnou volbou
aklamací.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Předsedkyně volební komise převzala řízení volby členů nově zřizovaného výboru.
Vyzvala nejprve přítomné zastupitele, aby svým hlasování rozhodli, zda se předsedou Výboru pro ochranu životního prostředí stane
zastupitel Mgr. Stanislav Kalinec. Pro bylo 13 zastupitelů, 1 se hlasování zdržel.
Usnesení ZM 23/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
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pan Blažek L. - Poznamenal, že na kompostárně je váha. Navrhl doplnit zadání o zvážení odváženého odpadu. Je jedno, jestli na váze
města nebo firmy zajišťující odvoz. K systému čipování se zeptal, jak se bude čipovat v případě vícečlenné domácnosti.
Ing. Sigmundová - Počítá se s tím, že každá nádoba před rodinným domem bude načipována na všechny osoby žijící ve společné domácnosti. V případě její rodiny se zapíší jako pětičlenná rodina, na manžela chodí SIPO, na číslo účtu jeho SIPO pak bude promítnuta
získaná sleva. Vážení odpadů probíhá i dnes. Vážení směsného komunálního odpadu se provádí před jeho uložením na skládku, ale
prozatím platíme za všechny popelnicové nádoby bez ohledu na to, zda si je občan skutečně připraví k vysypání.
Mgr. Vlasatý - On sám podpoří první z uvedených variant. Navrhl, aby se hlasovalo o každé variantě zvlášť.
paní Supová - Připomněla, že se při projednávání zprávy o činnosti zeptala, zda má něco pytlový systém společného s RESO a bylo jí
řečeno, že nic společného nemají. Nechápe, proč je pytlový systém tedy zde zahrnut, proč se v zadání požaduje, aby firma pytlový sběr
akceptovala.
Ing. Sigmundová - Neví o tom, že by systém pytlování měl něco společného s RESO.
paní Supová - Ona si to nemyslí. Odpady jsou s pytlovým systémem velice hodně spojeny. Zavedení pytlového systému bylo předčasné,
bylo o něm rozhodnuto bez vědomí zastupitelů.
Ing. Sigmundová - Má dojem, že paní Supová nepochopila správně zadávací dokumentaci. Vypsání výběrového řízení v podstatě znamená konec RESO, ať už bude schválena jedna nebo druhá varianta. V zadání nikde není určeno, kam bude firma odpad z města odvážet. Bude to zcela na libovůli firmy, zda to bude vozit na svou třídící linku, nebo na cizí.
Rozprava byla ukončena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
Radě města Chropyně vyhlásit v termínu do 12. července 2017 výběrové řízení na „Svoz odpadů pro město Chropyně“ dle varianty číslo
1 - na sběr, svoz a uložení směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a provoz sběrného dvora.
Pro: 3 (Krejčíř, Supová, Vlasatý),
Proti: 8 (Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Sigmundová),
Zdržel se: 3 (Bajgar, Novotný, Rapantová), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Návrh nebyl přijat.
Usnesení ZM 26/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
Radě města Chropyně vyhlásit v termínu do 12. července 2017 výběrové řízení na „Svoz odpadů pro město Chropyně“ dle varianty číslo 2 - na sběr, svoz a uložení směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a provoz sběrného dvora se současným zavedením pytlového sběru.
Pro: 11 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Novotný, Rapantová, Sigmundová),
Proti: 2 (Supová, Vlasatý), Zdržel se: 1 (Krejčíř), Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Ing. Sigmundová - Uvedla, že vzhledem k tomu, že bylo schváleno vypsání výběrového řízení ve variantě číslo dvě, byl tím vyloučen ze
hry svazek RESO, který není schopen vyvážet komunální odpad ani provozovat sběrný dvůr. Nebude moci ani vyvážet tříděný odpad.
Navrhla proto přijmout ještě jedno usnesení, kterým jí bude uloženo, aby na valné hromadě RESO navrhla likvidaci dobrovolného svazku
obcí RESO.
Mgr. Vlasatý - Uvedl, že došlo ke zcela nestandardnímu postupu. Bylo navrženo, aby se v jednom usnesení hlasovalo o dvou variantách
současně.
pan Juřena - Hlasování proběhlo odděleně o každé variantě zvlášť.
Mgr. Vlasatý - Z předloženého návrhu usnesení - dle jeho názoru - vyplývá, že budou předloženy dvě zadávací dokumentace. On oznámil, že nepodpoří variantu s pytlovým sběrem a motivačním systémem, který zastupitelstvo neschválilo. Schválením druhé varianty se
automaticky odstranila varianta číslo jedna, ale tím se objevil problém. Zastupitelstvo odhlasovalo, že chce, aby rada města vyhlásila
výběrové řízení na sběr, svoz a uložení i tříděného odpadu. Právě schváleným rozhodnutím si ale zastupitelstvo protiřečí.
pan Juřena - S názorem pana Vlasatého nesouhlasí.
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Mgr. Vlasatý - Trvá na revokaci předchozího usnesení, kterým chtěli vysoutěžit lepší podmínky pro svoz. Tady je dnes předkládána podivná pytlová metoda. Na zasedání koalice jste se takto dohodli bez zbytku zastupitelů. Takové chování je podle něj demagogie.
pan Juřena - Sdělil panu Vlasatému, že tak jak on má svůj názor, tak mají ostatní zastupitelé svůj názor. Názor většiny by měl respektovat, to je demokracie.
Mgr. Vlasatý - I nadále trval na tom, že koalice se dohodla na něčem, čímž popřela dřívější rozhodnutí zastupitelstva.
Ing. Sigmundová - Odcitovala zmiňované usnesení zastupitelstva: „Zastupitelstvo města Chropyně ukládá Radě města Chropyně připravit podmínky pro výběrové řízení na sběr, svoz a uložení směsného komunálního a separovaného tříděného odpadu a provoz sběrného
dvora.“ Požádala Mgr. Vlasatého, aby jí konkrétně uvedl, co z tohoto usnesení není dle jeho názoru splněno.
Mgr. Vlasatý - Odcitované usnesení je splněno zadáním podle varianty jedna.
Ing. Sigmundová - Odcitovala usnesení ještě jednou a zeptala se pana Vlasatého, co z tohoto usnesení není součástí i druhé varianty.
Mgr. Vlasatý - Pokud to zastupitelé chtěli doplnit o druhou variantu, tak se měli schválit obě dvě. Proti postupu protestuje, jedná se dle
jeho slov o porušení pravidel. Postup zastupitelstva by měl být prověřen nezávislým orgánem k tomu oprávněný, který prověří, zda došlo
k porušení jednacího řádu, zákona o obcích a platné metodiky. Ing. Rosecký bude určitě vědět, na jaký orgán bude vhodné se obrátit,
když si dovolí oponovat názorům Franka Bolda.
pan Loučka - Existuje uzavřená smlouvy s Ing. Staňkou na pytlovou metodu. K tomu zde bylo řečeno, že město bude nově platit pouze
za vyvezenou popelnici, nikoli za všechny popelnice, které má v nájmu. Zeptal se, zda se uvedené týká komunálního nebo tříděného
odpadu. Dále se zeptal, jestli pytlový systém bude muset vítězná firma akceptovat, když je zde už podepsaná smlouva na jeho zavedení.
Ing. Sigmundová - Smlouva s Ing. Staňkou má jednoměsíční výpovědní dobu, není problém smlouvu ukončit. Firma, která se do výběrového řízení přihlásí, musí akceptovat to, že požadujeme, aby čipovala jak popelnice, tak i pytle. Došlo patrně k určitému nedorozumění.
Město nemá v plánu rozdávat další popelnice. Systém na tříděný odpad zůstane zachován tak, jak je dnes, přibude k němu pytlový sběr,
žádné další rozdávání popelnic na komunální odpad. V současné době má město popelnice v pronájmu. Je přesvědčena, že požadavek
na to, aby si občané popelnice koupili, nebude lidmi akceptován. Proto v zadávací dokumentaci po firmě město požaduje, aby nabídla
pronájem nádob. Hradit se bude platba za pronájem nádob, která v současné době činí asi 120 Kč za rok. Hradit se bude každé vyvezení
očipované nádoby. Doteď se za nádoby platilo ke dni svozu, ať vyvezena byla nebo nebyla. Nyní se nádoby očipují a bude díky tomu
zjištěno, že konkrétní popelnice byla ve skutečnosti vyvezena za měsíc jenom jednou. V obou variantách je zahrnut požadavek, aby byly
nádoby čipovány a bylo městu účtováno jenom to, co bude firma skutečně vyvážet.
pan Loučka - Pokud je zadání výběrového řízení nastaveno na svoz komunálního i tříděného dopadu a provoz sběrného dvora, pak se
patrně očekává, že v rámci úspor toto vše převezme jedna firma. Zeptal se, zda smlouva uzavřená s panem Staňkou bude platit pouze
do doby, než kompletně odpady převezme vítězná firma a zda je firma pana Staňka schopna zajistit svoz a provoz sběrného dvora.
Ing. Sigmundová - Firma MESOH se rozhodně do výběrového řízení hlásit nebude, nezabývá se kompletně veškerým odpadem. Tato
firma se zabývá pouze evidencí odpadu a výpočtem možných slev. Slevy občanům budou poskytovány na základě veškerých úspor na
odpadech. Odpady v současné době stojí město něco kolem 3 milionů korun. Co z toho bude ušetřeno, to bude promítnuto do slev občanům.
pan Loučka - Chtěl vědět, zda systém MESOH bude platit pouze do výběrového řízení, nebo bude muset vítězná firma akceptovat, že
má město tento systém zavedený.
Ing. Sigmundová - Po vítězné firmě se vyžaduje pouze to, aby měla ve svozovém vozidle čtecí zařízení.
Ing. Hrdlička - Upozornil na to, že město chce zavádět nový systém sběru a svozu odpadu, ale občané o něm nejsou informováni. Zeptal
se, jak chce město zajistit dostatečnou propagaci.
Ing. Sigmundová - K propagaci bude využito prázdninové vydání Zpravodaje města, v průběhu měsíce září se připravují dvě veřejná
jednání s občany města. Jedno pro obyvatele převážně rodinných domů se uskuteční v MKS, druhé pro obyvatele především bytových
domů se uskuteční v základní škole na ulici J. Fučíka. Připravují se i letáky do schránek občanům. Celý systém bude spuštěn oficiálně
1. října, ale nabíhat bude určitě postupně a pozvolna. Navrhla, aby se jednání vrátilo k návrhu usnesení o likvidaci svazku RESO.
paní Supová - Znovu se zeptala, proč jí bylo řečeno, že pytlový systém nemá nic společného s odpady. Podle ní všichni vědí, že smlouva
na pytlový sběr byla cíleně podepsaná a teď se bude hledat firma, která tento systém bude umět. Uvedla, že se jí zde lhalo. Starostka
dobře věděla, že RESO bude končit.
Ing. Sigmundová - Má dojem, že to snad z předložených materiálů věděli všichni zastupitelé.
paní Supová - Nesouhlasí. Ona to z předložených materiálů nepochopila. Zopakovala, že jí bylo řečeno, že pytlový systém nemá
s odpady nic společného a teď vidí, že je pytlový systém jednou z podmínek ve výběrovém řízení. Je přesvědčena, že se jí zde dnes
lhalo.
pan Juřena - Tvrzení paní Supové označil za spekulaci.
Ing. Sigmundová - Připomněla paní Supové, že její dotaz zněl, zda má pytlový systém něco společného se svazkem RESO, nikoliv
s odpady.
paní Supová - Byla přesvědčena, že její otázku všichni pochopili tak, že se ptá na odpady.
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Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 27/19/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
starostce města Chropyně navrhnout Valné hromadě dobrovolného svazku obcí RESO likvidaci svazku RESO.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Hloušek, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

15. Všeobecná rozprava

Ing. Krejčíř - Uvedl, že na zastupitelstvu dne 29. března byl předložen návrh na vystoupení z dobrovolného svazku obcí RESO a neprošel. Dnes likvidaci RESO navrhli ti, kdo byli původně proti vystoupení z RESO.
Mgr. Kalinec - Upozornil kolegu Krejčíře na to, že je nutné uvažovat v kontextu doby. Původně se uvažovalo o tom, že RESO zpracuje
studii a že se z něj možná stane firma, která bude dělat všechny druhy odpadů.
paní Supová - Tuto studii zpracovávalo RESO dva roky a pořád žádná není.
Mgr. Kalinec - Právě proto se názor zastupitelů na RESO změnil.
pan Loučka - Podotkl, že paní Supová na některém z minulých zasedání žádala o sdělení, kolik město Chropyně přispívá do MAS Jižní
Haná. Chtěl vědět, zda dostala odpověď.
paní Supová - Ano dostala. Příspěvek města činí zhruba 100 tisíc korun ročně. Přínos z členství v MAS Jižní Haná ale vcelku není žádný.
Nechápe, proč je město členem tohoto spolku.
pan Loučka - Dal si tu práci, vyhledal si výroční zprávy MAS Jižní Haná. Zjistil, že z MAS zpět do města přišlo snad pouze 13 tisíc. Zastupitelstvo by patrně mělo přehodnotit členství města v MAS Jižní Haná, nebo například článkem ve Zpravodaji vysvětlit občanům přínos
členství v MAS.
Ing. Blažek - Uvedl, že Kynologický klub Chropyně dostal například od MAS příspěvek cca 7 tisíc na Voříškiádu.
Bc. Novotný - Také on sdělil, že spolek „Přidej se k nám“ již dvakrát získal podobnou částku od MAS Jižní Haná.
pan Pospíšil M. - Požádal, aby se v souvislosti s výběrovým řízením znovu zvážila možnost sběru nebezpečného odpadu na sběrném
dvoře - konkrétně azbestu. Jednalo by se pravděpodobně o drobné části odpadu obsahujícího azbest, nikoli o velké objemy.
Mgr. Bajgar - Uvedl, že přednesený návrh by mohl být jedním z prvních podnětů pro činnost nově zřízeného výboru na ochranu životního
prostředí.
pan Loučka - Vrátil se ke smlouvě uzavřené s panem Staňkou. Systém bude spuštěn v říjnu. Kdy se dá očekávat, že občan třídící odpad
uvidí první slevu. On sám třídí už dnes a na tuto možnost se velmi těší.
Ing. Sigmundová - První slevu mohou lidé vidět na svých složenkách v únoru roku 2019. Systém musí rok běžet, aby se daly úspory
vyhodnotit.
Mgr. Vlasatý - Sdělení paní starostky označil za zavádějící. Obrovská sleva se projeví už jen samotným vystoupením z RESO. To bude
úspora o 500 až 800 tisíc levnější. Viděl neefektivitu RESO už dávno. Úspora bude veliká a nebude způsobena pytlovým systémem.
Úspora vznikne už jen samotným vysoutěžením lepších podmínek. Vše se ale vytrhlo z kontextu a teď nebude možné úspory porovnat.
pan Loučka - Je přesvědčen, že úspory se ukážou v meziročním srovnání nákladů na odpady.
pan Juřena - Ujistil Mgr. Vlasatého, že jeho zásluhu na zrušení RESO mu určitě nikdo nevezme.
pan Pospíšil M. - Zeptal se, v jakém stádiu jsou řízení vedoucí k postupnému odebírání licencí výherním hracím automatům.
Ing. Sigmundová - Dotazem na ministerstvo financí město zjistilo, že jednání byla zahájena, ale firmy se odvolávají, tudíž kolik je v tuto
chvíli již skutečně odebráno, nebylo ministerstvo schopno zjistit.
pan Bajer - Z vlastních zkušeností ví, že takové odebrání trvá až 28 nebo 30 měsíců.
pan Blažek L. - Vrátil se k vážení odpadů. Ve sdělovacích prostředcích se píše, že tam, kde došlo k vážení odpadu, najednou výrazně
poklesl objem vyfakturovaného odpadu, a to až o 30 nebo i 50 procent. V našem městě desítky let věříme tomu, kdo nám množství odpadu fakturuje, že jsou jeho údaje přesné. Když se měla stavět spalovna, byl zde požadavek na online výstup, který bude celému světu
ukazovat aktuální složení vypouštěných škodlivin. On by si přál, aby celý svět měl přístup na vážní lístky odpadu z Chropyně.
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Ing. Sigmundová - Tento podnět označila za velmi zajímavý, ale obává se, že není realizovatelný. Nicméně uvedla, že odpad se váží
soustavně a nefakturuje ho městu firma Biopas, ale přímo skládka, na kterou je odpad přivezen k uložení.
Do rozpravy se nikdo další nehlásil. Předsedající poděkoval za účast na dnešním jednání a jednání zastupitelstva ve 21:38 ukončil.
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