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Důvodová zpráva: Předkládám Zprávu o činnosti Rady města Chropyně. Zpráva je zpracována od zasedání zastupitel-
stva města dne 24. září 2014. V původním složení se rada města sešla 4x, ve složení vzešlém na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2015 3x. Nejdůležitější body z jednání jsou 
v přiložené zprávě. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 25. září 2014 do 15. prosince 2014.



Zpráva o činnosti Rady města Chropyně 
od zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 24. září 2014 

Rada města ve složení před ustavujícím zasedáním dne 7. listopadu 2014: 

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Kompostárna pro město Chropyně“; byly doručeny dvě
nabídky, nejvhodnější nabídku přeložila firma ENERGREEN PROJEKT, s. r. o., Olomouc, s nabídkovou cenou
4.371.000 Kč bez DPH, předmětem zakázky je dodávka technologií,

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“; byly
doručeny dvě nabídky, nejvhodnější nabídku předložila firma ŠINDLAR, s. r. o., Hradec Králové, s nabídkovou
cenou 838.950 Kč bez DPH, předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti,

• schválila uzavření pojistné smlouvy majetku města Chropyně v katastrálním území Chropyně a katastrálním území
Plešovec s firmou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8, za cenu 208.777 Kč za jeden
rok, přičemž smlouva je uzavřena na tři roky,

• schválila uzavření Příkazní smlouvy na provedení výběrového řízení na projekt „Efektivní digitální úřad města
Chropyně“ s advokátní kanceláří Mgr. Radslava Janečka za cen 65.000 Kč bez DPH; projekt bude realizován
v příštím roce, město na něj získalo dotaci v rámci 22. výzvy Integrovaného operačního programu; předmětem
projektu je např. napojení informačního systému úřadu na základní registry, zavedení evidence smluv s budoucím
zveřejňováním smluv na webových stránkách, tzv. rozklikávací rozpočet na internetových stránkách nebo možnost
úplného elektronického podání s využitím interaktivních formulářů,

• vyhověla žádosti Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Chropyně o bezplatný pronájem prostor
Městského kulturního střediska v Chropyni za účelem uspořádání „Školního plesu“ dne 28. února 2015,

• udělila souhlas s užitím znaku města Chropyně na nové fasádě budovy Tělovýchovné jednoty Chropyně,

• vzala na vědomí čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Chropyně na úhradu opravu
podlahy tělocvičny na pracovišti J. Fučíka 675 ve výši 155.000 Kč a malování na pracovišti Komenského 335 ve
výši 256.256 Kč.

• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Rekonstrukce místních komunikací ulic Křížní a Nová
v Chropyni – I. etapa“; byly doručeny čtyři nabídky, nejvhodnější nabídku předložila firma ČAK CZ, s. r. o.,
Kroměříž, s nabídkovou cenou 2.531.560 Kč bez DPH,

• odvolala s účinnosti od 1. listopadu 2014 Ing. Zdeňka Hofírka z funkce ředitele Správy majetku města Chropyně, p.
o., a pověřila řízením této organizace paní Pavlu Přikrylovou,

• uložila provést příjezdovou cestu do dvora u bytového domu čp. 163,

• vzala na vědomí vyčíslení penále ve výši 107.769,13 Kč firmě ENERGREEN PROJEKT, s. r. o., Olomouc, za
úhradu faktury po splatnosti,

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 4.872.186 Kč ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci „Kompostárna pro město Chropyně“,

Rada města ve složení po ustavujícím zasedáním dne 7. listopadu 2014: 

• uložila připravit obecně závaznou vyhlášku města Chropyně, kterou se zruší Řád veřejného pohřebiště vydaný jako
obecně závazná vyhláška města a připravit Pohřební řád; dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nelze provoz
knihoven, koupališť, sportovišť nebo hřbitovů ošetřit obecně závaznou vyhláškou, nýbrž provozním řádem vydaným
provozovatelem,

• schválila uzavření smlouvy se Zlínským krajem na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Chropyně na částečnou úhradu nákladů spojených s odbornou přípravou k získání odborné
způsobilosti velitelů a strojníků,

• schválila přijetí dotace ve výši 2.386.332 Kč od Ministerstva životního prostředí ČR, Praha 10, na realizaci akce
„Zahrada v přírodním stylu při MŠ Chropyně“,

0359-14ZM-P01



• schválila uzavření smluv s firmou MIX MAX – ENERGETIKA, s. r. o., Brno, na zajištění služby „Výběr dodavatele 
elektrické energie a zemního plynu“ ve výši 34.485 Kč; výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro 
město a jeho příspěvkové organizace tentokrát proběhne přes zprostředkovatele na komoditní burze. Kromě 
odměny za činnost vzniknou také náklady na burzovní poplatky (1,2 % z objemu nakupované energie), 

• vyplacení odchodného panu Mgr. Milanu Bajgarovi v souvislosti s ukončením výkonu dlouhodobě uvolněné funkce 
místostarosty města Chropyně jednorázovou formou, 

• vzala na vědomí informaci tajemníka o vypsání výběrového řízení na pozici vedoucí odboru vnitřních věcí, ze které 
byl dlouhodobě pro výkon místostarosty města uvolněn Ing. Jiří Rosecký, 

• schválila kácení 1 ks borovice v ulici Díly a 6 ks javorů v ulici Komenského, 

• pověřila člena rady Ing. Vladimíra Blažka přijímáním prohlášení o uzavřením manželství ve volebním období 2014–
2018 a schválila právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky pro místostarostu Ing. 
Jiřího Roseckého při přijímání prohlášení o uzavření manželství, při vítání dětí do občanského života a dalších 
významných příležitostech, při kterých zastupuje starostku města, a pro člena rady města Ing. Vladimíra Blažka při 
přijímání prohlášení o uzavření manželství a při vítání dětí do občanského života, 

• schválila uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a. s., Praha 5, spočívající v bezplatném zveřejnění 
informací o městu Chropyně formou zápisu na serveru Firmy.cz, 

• schválila přílohu organizačního řádu městského úřadu, kterou je rozdělení kompetencí a odpovědnosti starostky a 
místostarosty města, 

• zřídila Ústřední inventarizační komisi Rady města Chropyně a jmenovala její předsedkyni a členy této komise, 

• schválila přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od firmy IWWAL consulting, s. r. o., Kroměříž, a to spolu 
s omluvou jako kompenzace za výběrová řízení, která nebyla vedena profesionálním způsobem; firma již dříve pro 
město Chropyně provedla několik výběrových řízení, avšak v důsledku zvýšeného počtu zakázek přijala několik 
nových pracovníků a poslední dvě výběrová řízení prováděná touto firmou čelila kritice (dle zastupitelů šlo o 
neprofesionální přístup), 

• schválila pořízení nového konvektomatu pro Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., a uložila 
ředitelce příspěvkové organizace realizovat výběrové řízení na dodávku včetně financování v souladu s vnitřní 
směrnicí organizace, 

• neschválila další navýšení provozního příspěvku Správy majetku města Chropyně, p. o., 

• schválila uzavření smlouvy příkazní s firmou Fatra, a. s., jejímž předmětem je umístění reklamního panelu firmy 
v objektu sportovního areálu, umístění loga ve Zpravodaji města Chropyně a na webových stránkách města za 
částku 350.000 Kč, 

• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 941.002,20 Kč ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky na akci „Protipovodňová opatření I. pro město Chropyně“, 

• udělila souhlas s umístěním sídla registrovaného spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 
dobrovolných hasičů Chropyně na adrese Palackého 347 Chropyně a registrovanému spolku Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Plešovec na adrese Plešovec 1 Chropyně; sídla spolků jsou 
nově v budovách hasičských zbrojnic, souhlas města je nutný, neboť budovy jsou v jeho vlastnictví, 

• vzala na vědomí informace o přípravě XI. etapy Regenerace panelového sídliště v Chropyni pro rok 2015 v lokalitě 
ulice Tyršova a doporučuje zastupitelstvu realizaci schválit; předpokládané náklady jsou ve výši 7,7 mil. Kč, 
přičemž realizace je podmíněna získáním dotace, která může být max. 4 mil. Kč, 

• vzala na vědomí rozbory hospodaření města Chropyně a jím zřízených příspěvkových organizací za 9 měsíců roku 
2015, 

• vzala na vědomí informace o ukončení výjimky na počet WC a umyvadel Krajskou hygienickou stanicí Zlínského 
kraje v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s platností do 31. srpna 2015 a možné návrhy řešení, 

• stanovila odměny nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy komise rady města nebo člena 
komise rady města v tomto volebním období, 



• schválila uzavření darovací smlouvy, kterou bude Sboru dobrovolných hasičů Chropyně vyplaceno z rozpočtu 
města 15.000 Kč; tento dar je každoroční odměnou za celoroční činnost (udržování hasicí techniky a budovy SDH) 
a bude rozdělen jednotlivým členům sboru, dle jejich podílu na uvedené činnosti, 

• vzala na vědomí informace o průběžném stavu čerpání energií v základní škole, mateřské škole a zařízení školního 
stravování; jelikož úspora v základní škole dosahuje výše částky cca 400.000 Kč, což by výrazně ovlivnilo 
hospodářský výsledek organizace (hospodářský výsledek by byl vyšší než 300.000 Kč a organizace by ho musela 
zdanit), rozhodla rada města o odvodu příspěvku na energii ve výši 220.000 Kč do rozpočtu zřizovatele, v případě 
mateřské školy (198.000 Kč) a zařízení školního stravování (53.000 Kč) rada města rozhodla o ponechání 
příspěvku na energie jako součásti hospodářského výsledku,  

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r. o., na zpracování havarijního a 
provozního řádu na provoz „Kompostárny pro město Chropyně“ za 52.635 Kč vč. DPH, 

• schválila poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000 Kč oddílu národní házené Tělovýchovné jednoty 
Chropyně, spolek, na účast družstev mladších žaček, starších žaček a starších žáků na zimních halových turnajích, 

• schválila uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy s firmou IWWA, s. r. o., Kroměříž, kterou si uvedená firma 
pronajímá reklamní plochy na budovách města na dobu 14 měsíců za cenu 70.000 Kč bez DPH. 

Na prozatím posledním zasedání rady města dne 3. prosince 2015 rada města projednala materiály, které jsou na 
dnešním jednání předloženy zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Obě rady města, ať v původním nebo novém složení, pak na několika jednáních pracovaly na návrhu rozpočtu města 
na rok 2015. 
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