
ZZ A SS TT UU PP II TT EE LL S T V O M ĚĚ SS TT AA CC HH RR O PP Y N Ě

ZZÁÁPPIISS
zzee zzaasseeddáánníí čč.. 22

kkoonnaannééhhoo ddnnee 1155.. pprroossiinnccee 22001144

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10

Začátek a konec jednání: 15:03 - 17:08

Počet přítomných členů: 15

Počet omluvených členů: 2

Počet neomluvených členů: 0

Počet občanů: 18



Zastupitelstvo města Chropyně, 15. prosince 2014
Zápis z jednání č. 2 2/14

Starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 15:03 přivítáním všech přítomných.

Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 14 zastupitelů, a k přijetí 
usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvili Mgr. Josef Havela a 
Mgr. Stanislav Kalinec. Ing. Jaroslav Hloušek ohlásil, že na jednání dorazí později.

Starostka města oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek a vyzvala zastupitele k přednesení 
připomínek k zápisu. Žádné připomínky vzneseny nebyly.

Starostka určila zapisovatelkami dnešního jednání Bc. Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou, ověřovateli zápisu určila pana Ivana
Juřenu a Mgr. Michala Vlasatého. Návrhovou komisi navrhla ve složení: předseda pan Josef Horák a členové Mgr. Milan Bajgar a Ing. 
Vladimír Blažek.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e  

návrhovou komisi ve složení: předseda pan Josef Horák a členové Mgr. Milan Bajgar a Ing. Vladimír Blažek.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předložila také návrh programu jednání. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal další návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně od posledního zasedání Zastupitelstva města Chropyně

2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 4. čtvrtletí 2014 včetně zprávy o kontrole plnění usnesení 
zastupitelstva města

3. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 4. čtvrtletí 2014

5. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015

6. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014

7. Volební program Zastupitelstva města Chropyně na volební období 2014 až 2018

8. Schválení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro rok 2015

9. Majetkoprávní záležitosti

10. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů

11. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

12. Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2014 
Řád veřejného pohřebiště v Chropyni a Plešovci

13. Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně k návrhu rozpočtu města Chropyně na rok 2015

14. Rozpočet města Chropyně na rok 2015

15. Návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena rady města, 
předsedy výboru zastupitelstva města, předsedy komise rady města, člena výboru zastupitelstva města, člena komise rady města 
a nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města

16. Všeobecná rozprava

U s n e s e n í :  Z M  2 / 0 2 / 2 0 1 4
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Zastupitelstvo města Chropyně, 15. prosince 2014
Zápis z jednání č. 2 3/14

s c h v a l u j e

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 2.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Místostarosta města Ing. Jiří Rosecký předložil 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 čtyřikrát. Od ustavujícího zasedání zastupitelstva se rada  města 
v novém složení sešla třikrát.

Materiál tisk č. 0359-14ZM 

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í :  Z M  3 / 0 2 / 2 0 1 4

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.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 
4.čtvrtletí 2014 včetně zprávy o kontrole plnění usnesení zastupitelstva 
města

Předseda kontrolního výboru Bc. Ivo Novotný předložil zprávu o činnosti výboru. Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení 
zastupitelstva města a rady města. Provedl také kontrolu dokončených investičních akcí a kontrolu pohledávek Správy majetku města a 
Města Chropyně.

Materiál tisk č. 0373-14ZM 

Projednáno bez rozpravy.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 4. čtvrtletí roku 2014.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

3. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 
2015

Předseda výboru Bc. Ivo Novotný předložil návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na následující kalen-
dářní rok. Jednotlivá jednání výboru se budou konat vždy před řádným zasedáním zastupitelstva města.

Materiál tisk č. 0374-14ZM. 

Projednáno bez rozpravy.



Zastupitelstvo města Chropyně, 15. prosince 2014
Zápis z jednání č. 2 4/14

U s n e s e n í :  Z M  5 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 
4.čtvrtletí 2014

Předseda finančního výboru Mgr. Milan Bajgar předložil zprávu o činnosti výboru. Finanční výbor projednal, mimo jiné, statut Finančního 
výboru zastupitelstva, rozbor hospodaření města Chropyně a příspěvkových organizací zřizovaných městem za 9 měsíců roku 2014, 
návrh rozpočtu města Chropyně a příspěvkových organizací zřizovaných městem na rok 2015.

Materiál tisk č. 0370-14ZM 

Projednáno bez rozpravy.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 4.čtvrtletí roku 2014.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

5. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015
Předseda finančního výboru Mgr. Milan Bajgar předložil zastupitelstvu ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 
Chropyně na rok 2015. Jednotlivá jednání výboru se budou konat vždy před řádným zasedáním zastupitelstva města.

Materiál tisk č. 0371-14ZM

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í :  Z M  7 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e  

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2015.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi. 

6. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014
Starostka města Ing. Věra Sigmundová předstoupila před přítomné s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření v tomto kalendářním roce. 
Toto rozpočtové opatření je zpracováno na základě skutečných údajů roku 2014 a potřeb města Chropyně. Řeší především zapojení
dotací do rozpočtu města, navýšení některých příjmů. Na straně výdajové pak řeší úspory a převody nevyčerpaných prostředků z investic 
roku 2014 do rozpočtové rezervy a následně investic roku 2015.

Materiál tisk č. 0357-14ZM 



Zastupitelstvo města Chropyně, 15. prosince 2014
Zápis z jednání č. 2 5/14

Rozprava:

Mgr. Bajgar – Proč na zahradu v přírodním stylu, která se buduje při mateřské školce, přijde ze Státního fondu životního prostředí cca o 
dvě stě tisíc méně. 

pan Juřena – Neohrozí to zafinancování této akce?

Ing. Sigmundová – Část nákladů byla fondem označena jako neuznatelné náklady a o ty byla přislíbená dotace snížena. Plánovaný výdaj 
zahrnutý v rozpočtu tyto náklady pokryje.

Rozprava byla ukončena.

U s n e s e n í :  Z M  8 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

Místostarosta předal řízení zasedání starostce. 

7. Volební program Zastupitelstva města Chropyně na volební období 2014 až 
2018

Místostarosta Ing. Jiří Rosecký seznámil všechny přítomné členy zastupitelstva s návrhem Volebního programu Zastupitelstva města 
Chropyně na nové volební období. Stanovené cíle, a především prostředky k jejich dosažení, jsou sestaveny na základě volebních pro-
gramů volebních stran, které v říjnových volbách získaly mandát v Zastupitelstvu města Chropyně.

Materiál tisk č. 0358-14ZM 

Rozprava:

Ing. Krejčíř - V materiálu je obsažen příslib podpory rekonstrukce budovy tělocvičny. Lze tento příslib chápat tak, že město pomůže finan-
covat případné pokračování rekonstrukce v novém roce? V návrhu rozpočtu taková položka není.

Ing. Sigmundová - S příspěvkem na další rekonstrukci tělocvičny město počítá. Do rozpočtu bude zanesena rozpočtovým opatřením, až 
bude známa přesná výše příspěvku města.

Ing. Krejčíř – Ve zprávě o činnosti rady zazněla informace o organizování společného jednotného nákupu energií přes jednu firmu pro 
město i jeho organizace. Počítá se se zapojením tělovýchovné jednoty do tohoto systému, případně bude nabídnuta možnost se do 
tohoto systému zapojit i jiným subjektům nebo domácnostem?

Ing. Sigmundová – Jedná se o společnost MIX - MAX ENERGETIKA, s.r.o., Brno. S budoucím zapojením tělovýchovné jednoty se počí-
tá. Naopak zapojení domácností našich občanů nepovažuji za reálné.  

pan Charvát – Není spokojený s formou, v jaké je volební program předkládán. Chápe, že se jedná o průsečík volebních programů všech 
subjektů přítomných v tomto zastupitelstvu, ale postrádá podrobné rozčlenění na jednotlivé kroky a úkoly. Na příkladu záměru pokračovat 
v budování cyklostezek ukázal, že není schopen vyčíst, zda bude město realizovat cyklostezku na Záříčí nebo pokračování do Kroměří-
že. Z předloženého materiálu nelze vyčíst konkrétní priority.

Ing. Sigmundová – V budování cyklostezek chce město pokračovat, ale realizována bude ta, pro kterou se podaří získat potřebné po-
zemky. Předložený volební program navrhla brát jako "živý" materiál, se kterým se bude neustále pracovat podle reálného vývoje v po-
stupu prací, ve vypsaných dotačních titulech a podobně.

pan Charvát - V minulých letech se bývalý zastupitel Ing. Kroupa velmi zasazoval za zakáz provozu hracích automatů v našem městě. V 
předloženém materiálu není ale žádná zmínka o hracích automatech. Znamená to, že nové zastupitelstvo na tuto problematiku v novém 
volebním období rezignovalo?

Ing. Sigmundová – Žádný ze subjektů přítomných ve stávajícím zastupitelstvu tuto problematiku ve svém volebním programu neměl. 
Navíc se očekává nový zákon k regulaci hazardu, který by měl vejít v platnost po novém roce. Bude dobré počkat na konkrétní možnosti, 
které tento zákon přinese.

Mgr. Vlasatý - Jak velký je příspěvek z provozu výherních hracích automatů do rozpočtu města? 



Zastupitelstvo města Chropyně, 15. prosince 2014
Zápis z jednání č. 2 6/14

Ing. Sigmundová - Něco přes dva miliony.

Mgr. Vlasatý - Ve volebním programu je odstavec, který se věnuje zvyšování bezpečnosti občanů ve městě, nenašel záměr vybudování 
kamerového systému. Zdokumentování pohybu kolen heren nebo například kolem nedávno vybuchlého bankomatu by ke zvýšení bez-
pečnosti občanů určitě přispělo. V řadě okolních měst a obcí už kamerový systém vybudovali a mají s ním dobré zkušenosti. Nelze vy-
členit částku cca půl milionu na pořízení alespoň základního serveru a několika kamer s tím, že v dalších letech by byl tento systém 
postupně rozšiřován? 

Ing. Sigmundová - Do rozpočtu nejde zařadit konkrétní částku dokud není zpracován projekt. Na vypracování projektu prostředky připra-
veny jsou. Podle projektu pak zvážíme, jak bude akce zafinancována, zda z prostředků města, z dotačních titulů, zda bude rozložena do 
více let apod.

Ing. Macháček - Z minulých období víme, že v místech s kamerou se kriminalita prokazatelně snížila. Už jen samotná přítomnost kamer 
na lidi působí. Není nutné tuto otázku vyřešit hned po novém roce, ale určitě by bylo možné vypracoval zatím alespoň předběžný návrh, 
vytipovat kritické oblasti, zjistit možnosti financování.

Ing. Sigmundová - Tým Komise prevence kriminality ve městě pracuje a touto problematikou se zabývá. 

pan Hrabal - Připomněl, že záznamy z kamery na budově tělocvičny ještě nikdy k objasnění žádného přestupku či trestného činu nepo-
mohly.

pan Juřena - Také vyjádřil nespokojenost s předloženým volebním programem. Navrhl schválit předložený materiál jako určitý rámcový 
přehled a do příštího zasedání jej nechat rozpracovat do podrobnější podoby. 

Ing. Rosecký - Tento návrh nepodpořil. Bude-li vypracován podrobný soupis jednotlivých akcí a úkolů, bude jej nutné při každé změně 
hlasováním upravovat. Proto byla předložena tato stručná forma. 

Ing. Macháček – Navrhl předložený materiál schválit jako rámcový přehled. Do příštího zasedání na konci března už budou známy do-
tační tituly pro nový rok a může být zastupitelstvu předložen návrh konkrétních akcí, které by mohly být v roce 2015 realizovány.

paní Rapantová - Diskuse využila k tomu, aby navrhla zahrnout do oblasti podpory kultury vybudování stálého zastřešeného podia, které 
by bylo využíváno při Hanáckých slavnostech i řadě dalších kulturních akcí ve městě.

Bc. Novotný - K takovému návrhu se připojil, hudebních akcí je v jednom kalendářním roce opravdu hodně.

Ing. Sigmundová – Tento návrh lze zvážit, ale velkým problémem určitě bude místo, kam takové podium umístit. Navrhla předložený 
materiál nedoplňovat, ale schválit předložený volební program a radě města uložit úkolem, aby na příštím zasedání předložila návrh 
podrobně rozpracovaných priorit pro rok 2015.

Ing. Rosecký – Na každém prosincovém jednání byste dostali zprávu o plnění volebního programu včetně návrhu priorit na následující 
rok. 

Rozprava byla ukončena.

U s n e s e n í :  Z M  9 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Volební program Zastupitelstva města Chropyně na volební období 2014 – 2018 a

u k l á d á

Radě města Chropyně předložit na březnovém zasedání zastupitelstva rozpracované priority pro rok 2015.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Hloušek, Kalinec)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi. Z jednání odešel Bc. Novotný a na jednání dorazil Ing. Hloušek.

8. Schválení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště pro rok 2015
Se současným stavem projektu Regenerace panelového sídliště i s návrhem další etapy předstoupila před přítomné starostka města Ing. 
Věra Sigmundová. Pro příští rok se připravuje XI. etapa v části ulice Tyršova (část nacházející se blíže k bývalému internátu a tzv. „oplo-
cenky“). Ve věci je zpracován projekt, bylo vydáno územní rozhodnutí a v současné době je podána žádost o stavební povolení.

Náklady na realizaci stavby se předpokládají ve výši cca 7,7 mil. Kč. Realizace je podmíněna získáním dotace, která může činit až 70 % 
celkových nákladů, maximálně však 4 mil. Kč. Doklad o schválení konkrétní etapy projektu Regenerace panelového sídliště Zastupitel-
stvem města Chropyně je nutné přiložit k žádosti o dotaci.
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Materiál tisk č.0330-14ZM

Rozprava:

Ing. Krejčíř – Neobjeví se protesty obyvatel dotčené lokality podobné těm, které zabránili realizaci minulé etapy?

Ing. Sigmundová – Obyvatelé dotčené části ulice Tyršova byli s návrhem seznámeni prostřednictvím domovních důvěrníků. Zatím žádné 
námitky nebyly zaznamenány, což ovšem neznamená, že se v průběhu akce nemohou objevit.

Rozprava byla ukončena.

Zasedání opustil Mgr. Bajgar.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

provedení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2015 v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Bajgar, Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

Místostarosta předal řízení zasedání starostce. Mgr. Bajgar se vrátil na zasedání zastupitelstva.

9. Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti předložila k projednání členka rady města paní Božena Hrabalová.

Materiál tisk č. 0360-14ZM 

Bod č. 1:

Pan , bytem , podal žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 175/34 o výměře 41 m², parcelní číslo 
176 o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 o výměře 125 m² za cenu 250 Kč/m². Cena je obvyklá pro tyto pozemky v této lokalitě. Pozem-
ky se nachází v lokalitě Podlesí v blízkosti domu pana .

Projednáno bez rozpravy.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 175/34 o výměře 41 m², parcelní číslo 176 o výměře 63 m², parcelní číslo 177/5 o výměře 125 m² 
nacházejících se v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, pracoviště Kroměříž, za cenu 250 Kč/m² panu , . Veškeré náklady spojené s prodejem 
hradí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 2:

Pana , bytem , podal žádost o odkoupení části pozemku parcela číslo 498 a části pozemku par-
cela číslo 521/1 za cenu 110 Kč/m². Cena je obvyklá pro tuto lokalitu. Na základě nového geometrického plánu číslo 1578-68/2014 ze 
dne 11. 11. 2014 vznikly nové parcely číslo 498/1 o výměře 186 m² a parcela číslo 521/14 o výměře 202 m², které jsou předmětem pro-
deje. Pro přístup k pozemku parcela číslo 499/1 byla z pozemku parcela číslo 498 oddělena nově vzniklá parcela číslo 498/2, která zů-
stane ve vlastnictví města. Uvedené pozemky se nachází na Pazderně u domu pana . Prodej pozemků je předložen ke schválení 
až nyní z důvodu rekonstrukce cesty na Pazderně a nutnosti vyhotovení geometrického plánu až po této rekonstrukci.
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Projednáno bez rozpravy.

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

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 498/1 o výměře 186 m² a pozemku parcelní číslo 521/14 o výměře 202 m² nacházejících se v kata-
strálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Kromě-
říž, za cenu 110 Kč/m² panu , . Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 3:

Společenství vlastníků jednotek bytového domu číslo popisné 594–596 na ulici Tyršova předložilo návrh smlouvy o realizaci stavby 
s městem Chropyně. Společenství připravuje rekonstrukci bytového domu, která spočívá zejména v zateplení objektu a zvětšení půdo-
rysné plochy stávajících balkonů. Těmito změnami stavby jsou dotčeny pozemky parcelní číslo 2409/2, 2409/3 a 2409/4, které jsou ve 
vlastnictví města Chropyně. V souladu s platnými právními předpisy potřebuje společenství vlastníků doložit právo k provedení záměru v 
části spočívající na pozemcích města Chropyně, za účelem povolení stavby příslušným stavebním úřadem. 

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í :  Z M  1 3 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

smlouvu o realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu číslo popisné 594, 595 a 596 Chropyně, Tyršova ulice“ mezi měs-
tem Chropyní a Společenstvím vlastníků jednotek Tyršova 594, 595 a 596.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

10.Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze 
psů

Člen rady města Ing. Vladimír Blažek přednesl důvodovou zprávu k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. 
Důvodem této novelizace je potřeba ošetřit stále větší množství držitelů psů s pobytem na ohlašovně, tedy na náměstí Svobody 29. 
V návrhu této vyhlášky je pak také navýšena o 100 Kč sazba za 1. psa u držitelů, kteří nejsou poživateli důchodů. Tímto navýšením 
dochází současně ke zvýšení sazby za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Materiál tisk č. 0356-14ZM

Rozprava:

Ing. Krejčíř – U poplatníků, kteří mají adresu na ohlašovně je uvedeno, že poplatek bude stanoven podle místa skutečného pobytu. Jak 
se tato skutečnost bude zjišťovat?

paní Jurčíková - Ve spolupráci s domovními důvěrníky.

paní Langrová – Proč se poplatek zvyšuje? Na navýšení doplatí jen slušní majitelé, kteří za své psy poctivě nejen platí, ale i po nich 
poctivě uklízejí. Navýšení poplatků povede podle mého názoru jen ke snížení počtu platících držitelů psů.

Ing. Sigmundová - Rada města tento návrh na zvýšení poplatku za psy podává především z důvodu stále se zvyšujícího počtu stížností 
na psy, a to především v bytových domech.

pan Juřena - Už jednou byl zvažován nákup stroje na úklid psích exkrementů, ale stál by cca milion korun. Majitelé psů se musí naučit po 
svých psech uklízet. Nepůjde-li to dobrovolně, bude nutné použít například kamerový systém nebo zřídit městskou policii a dodržování 
vyhlášky vynutit.
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Mgr. Vlasatý -  Situaci by mohla pomoci řešit spolupráce s Městskou policií v Kojetíně nebo v Kroměříži. Jejich strážníci by do našeho 
města mohli zajíždět a dohlížet na dodržování všech vyhlášek. Spolupráce by určitě nebyla tak nákladná jako zřízení vlastní policie. 
Zvažme možnost spolupráce třeba jen na několik hodin týdně, zkusme vyčíslit, co by taková spolupráce stála. 

Mgr. Bajgar - S využíváním obecní policie jiného města nejsou dobré zkušenosti. Ve volebním programu je uvedeno důsledné dodržová-
ní obecně závazných vyhlášek. Jak toho chce město dosáhnout? Kdo bude sankcionovat případné nedodržování, když zde není obecní 
policie? 

Ing. Sigmundová - S Kroměříží zatím jednáno nebylo. Navázání spolupráce s Kojetínem se nepovedlo, nebyl zájem ze strany Kojetína.

Mgr. Vlasatý - Nenašel na městských stránkách informaci o tom, zda je v našem městě povolen podomní prodej. 

Ing. Rosecký - Součástí platného Tržního řádu je zákaz podomního prodeje na území města i místní části. O této skutečnosti byli občané 
města už dvakrát informováni ve Zpravodaji, v lednu se na toto téma do Zpravodaje připravuje další článek.

Ing. Sigmundová - Pokud u Vašich dveří někdo zazvoní, můžete prokázat dobrou službu všem svým spoluobčanům a zavolat policii!

Mgr. Bajgar - Například ve Vlkoši je pod dopravní značkou začátek obce vyvěšena informační tabule o tom, že na území této obce je 
podomní prodej a podomní nabízení služeb zakázáno. Není na zvážení umístění podobné informační cedule i u nás?

Ing. Sigmundová - Ze zákona nelze takovou tabuli umístit na dopravní značku, ta není majetkem města. SMM už byla pověřena tím, aby 
vytipovala vhodné sloupy veřejného osvětlení v místech vjezdu do Chropyně, na které by se tato informační tabule mohla umístit. 

Rozprava byla ukončena.

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 3/2014, o místním poplatku ze psů.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Hloušek), Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

11.Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2014 o místním poplatku za 
provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu

Pan Ivan Juřena, člen rady města, předložil návrh znění nové obecně závazné vyhlášky k poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je 
připravena pro stanovení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2015. Její součástí je rozúčtování příslušných nákladů na poplatníka a kalendářní rok. V předkládaném 
znění obecně závazné vyhlášky je roční sazba místního poplatku navržena ve výši 636 Kč.

Materiál tisk č. 0355 -14ZM

Rozprava:

pan Juřena - Uvedl, že i po tomto zvýšení bude město cca jeden milion doplácet. Navrhuje ještě výraznější zvýšení, a to až na částku 
740 Kč. I při této výši poplatku bude město stále doplácet, ale už jen cca 400 tisíc korun. Podle jeho názoru by poplatníci měli platit popla-
tek ve výši skutečných nákladů.

Mgr. Vlasatý - Souhlasím se zvýšením poplatku, musíme se všichni chovat zodpovědně.

pan Charvát - Jedná se o navýšení o 84 Kč, je to podle jeho názoru příliš velký skok, s tak velkým zvýšením nesouhlasí.

Ing. Hloušek - Jaká je výše tohoto poplatku v okolních městech?

paní Valášková - V Holešově 800 Kč. V Hulíně 444 Kč, ale novou vyhlášku budou teprve schvalovat. V Kojetíně pro příští rok mají schvá-
lenu částku 550 Kč a jejich náklady na odpady jsou srovnatelné s našimi. Žádné město nepřenáší na své občany plnou výši nákladů na 
odpady.

Ing. Sigmundová - Město Holešov sice zvýšilo sazbu poplatku až na 800 Kč, ale současně zaznamenali zvýšení neplatičů a na odpad 
budou tudíž stejně doplácet. Doporučila zvýšení pouze na navržených 636 Kč.
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Mgr. Bajgar - Finanční výbor se navýšením tohoto poplatku zabýval, se zvýšením souhlasí, ale členové výboru se nedokázali shodnout
na tom, o kolik by se poplatek měl zvýšit.

Ing. Hloušek - Podal pozměňovací návrh: ponechat stávající výši tohoto poplatku.

pan Juřena - Podal také pozměňovací návrh: stanovit poplatek ve výši 740 Kč.  

Starostka ukončila rozpravu a vyzvala k hlasování o předložených pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh:

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 740 Kč na poplatníka a rok.

Pro: 4 (Bajgar, Juřena, Macháček, Vlasatý) , Proti: 8 (Blažek, Hloušek, Horák, Hrabalová, Charvát, Langrová, Rosecký, Sigmundová)
Zdržel se: 2 (Krejčíř , Rapantová), Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)

Návrh nebyl schválen

Pozměňovací návrh:

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve stávající výši, tj. 552 Kč.

Pro: 3(Hloušek, Charvát, Langrová) , Proti: 7 (Blažek, Hrabalová, Juřena, Macháček, Rapantová, Rosecký, Vlasatý),
Zdržel se: 4 (Bajgar, Horák, Krejčíř, Sigmundová), Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)

Návrh nebyl schválen

U s n e s e n í :  Z M  1 5 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro: 9 (Blažek, Horák, Hrabalová, Krejčíř, Macháček, Rapantová, Rosecký, Sigmundová, Vlasatý,), 
Proti: 4 (Hloušek, Charvát, Juřena, Langrová), Zdržel se: 1 (Bajgar), Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)

Schváleno v předloženém znění

12.Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2014, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2014 Řád veřejného pohře-
biště v Chropyni a Plešovci

Člen rady města Ing. Vladimír Blažek předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č.1/2003 „Řád veřejného pohřebiště v Chropyni a Plešovci“. Dle doporučení Ministerstva vnitra ČR není možné vydávat provoz-
ní řády zařízení, jako jsou koupaliště, knihovny, pískoviště a hřbitovy, formou obecně závazné vyhlášky. 

Z tohoto důvodu je nutné vyhlášku č. 2/2014 schválenou v září letošního roku zrušit. V případě veřejných pohřebišť má provozovatel 
povinnost vydat pohřební řád. 

Materiál tisk č. 0322-14ZM 

Projednáno bez rozpravy.
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U s n e s e n í :  Z M  1 6 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2014 – Řád veřejného 
pohřebiště v Chropyni a Plešovci.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

13.Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně k návrhu roz-
počtu města Chropyně na rok 2015

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Mgr. Milan Bajgar informoval o tom, že finanční výbor na svém prvním 
zasedání projednal, mimo jiné, návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2015. S tímto návrhem seznámila všechny přítomné vedoucí 
finančního odboru Městského úřadu v Chropyni Ing. Lenka Macháčková. Finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučuje jej za-
stupitelstvu schválit v předloženém znění.

Materiál tisk č. 0372-14ZM 

Projednáno bez rozpravy.

U s n e s e n í :  Z M  1 7 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

b e r e  n a  v ě d o m í

stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně k návrhu rozpočtu města Chropyně na rok 2015.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Vlasatý), Nepřítomno: 3 (Havela, Kalinec, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi. Jednání opustila paní Langrová.

14.Rozpočet města Chropyně na rok 2015
Ing. Věra Sigmundová, starostka města, předložila návrh rozpočtu města Chropyně na příští kalendářní rok. Rozpočet je předkládán jako 
vyrovnaný. Příjmy jsou ve výši 64.176.500 Kč, financování ve výši -621.000 Kč a výdaje jsou ve výši 63.555.500 Kč. 

Součástí rozpočtu města Chropyně je i poskytnutí finančního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím: Správě majetku města 
(příspěvek v celkové výši 10.800.000 Kč), základní škole (příspěvek ve výši 3.888.000 Kč), mateřské škole (1.300.000 Kč), zařízení 
školního stravování (900.000 Kč).

Materiál tisk č. 0311-14ZM 

Rozprava:

Mgr. Vlasatý – Požádal o vyjasnění obsahu položky "Bezpečnost státu a právní ochrana".

Ing. Sigmundová - Částka 591 tisíc je určena na činnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, ve srovnání s okolními obcemi je
jejich vybavení nedostačující. Částečně tato částka pokryje i samotný provoz hasičské zbrojnice. Město se snaží jednotku dovybavit také 
pomocí dotací od Zlínského kraje, například na nové zásahové obleky je již žádost o dotaci podána. Položka "ochrana obyvatelstva" 
zahrnuje ze zákona povinný fond vyčleněný pro případ krizové situace, jakou byl například v minulosti požár Remivy. V podobných pří-
padech se město musí postarat například o nezbytnou stravu zasahujících jednotek apod.

Mgr. Vlasatý - Připomněl, že v návrhu rozpočtu nenašel žádnou položku na kamerový systém nebo na spolupráci s obecní policií jiné 
obce.

Ing. Sigmundová – Osvětlila všem přítomným proces sestavování návrhu rozpočtu, kdy jsou shromážděny všechny požadavky na výdaje 
a následně je pomalu a zcela zodpovědně zvažován každý tento požadavek, zda je nezbytný, zda je prioritní a zda na něj s ohledem na 
výši příjmů bude dostatek prostředků. Nikdy nebudou uspokojeny všechny vznesené požadavky.
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Mgr. Bajgar – Zopakoval, že by bylo chybou si myslet, že se kamerovým systémem rada minulá vůbec nezabývala. Ochraně a bezpeč-
nosti obyvatel je věnována velká pozornost. 

paní Rapantová - V minulosti bylo zaznamenána celá řada naléhavých potřeb a projektů a přesto trvalo velmi dlouho, než mohly být 
realizovány. Je to velmi složité vyjednávání. Nejde vyhovět občanům okamžitě. Každý nový požadavek musí být zvážen, musí mít vypra-
covaný projekt, pak teprve může být rozpočtovým opatřením vyčleněna potřebná finanční částka. 

Ing. Krejčíř - Navrhl vypracování projektu na pořízení kamerového systému, na projekt v rozpočtu města prostředky jsou.

pan Charvát - Dotázal se na dopady nového rozpočtového určení daní do příjmové stránky městského rozpočtu. Toto nové rozdělení 
daní mělo přinést navýšení příjmů města, proto vyjádřil pochybnosti nad potřebou navyšovat místní poplatky.

Ing. Macháčková - Nové rozpočtové určení daní je v platnosti už od 1. ledna 2013 a jeho dopad byl podrobně zapracován ve výroční 
zprávě o hospodaření za rok 2013. Obecně lze říct, že rozpočet zaznamenal cca dvanáctimilionové navýšení příjmů právě z daní.

pan Juřena - Připomněl, že uvedené daňové příjmy jsou jen odhadem, skutečnost může být lepší, ale také může být výrazně horší.

Ing. Sigmundová - Upozornila na skutečnost, že toto navýšení se použilo na zvýšení příspěvku pro Správu majetku města Chropyně, 
využijí se na rekonstrukci brouzdaliště na městském koupališti, nutná je rekonstrukce kotelny v Domě s pečovatelskou službou, průběžně 
je prováděna rekonstrukce jednotlivých bytů v tomto domě. Skutečné plnění rozpočtu je nejméně čtyřikrát do roka upravováno prostřed-
nictvím rozpočtových opatření.  

Rozprava byla ukončena.

U s n e s e n í :  Z M  1 8 / 0 2 / 2 0 1 4

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Rozpočet města Chropyně na rok 2015.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2 (Hloušek, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Kalinec, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

Místostarosta předal řízení zasedání starostce. 

15.Návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města, kteří vykonávají funkci člena rady města, předsedy výboru zastupi-
telstva města, předsedy komise rady města, člena výboru zastupitelstva 
města, člena komise rady města a nečlenům zastupitelstva města, kteří vy-
konávají funkci člena výboru zastupitelstva města

Zprávu předložil člen rady města pan Ivan Juřena. Výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva podléhá schválení zastu-
pitelstva. Rada města navrhuje snížit výši odměny pro všechny uvedené funkce o cca 10 % v porovnání s odměnami schválenými na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014.

Materiál tisk č. 0364-14ZM 

Rozprava:

pan Juřena - Uvedl, že předložený návrh je jeho aktivitou, toto snížení odměn by mělo přinést úsporu ve výši cca 100 tisíc korun a navrhl, 
aby tato uspořená částka byla použita na vypracování projektu pro zavedení kamerového systému. 

pan Charvát - Uvedený materiál se odvolává na nařízení vlády č. 37 z roku 2003, toto nařízení obsahuje tabulku maximálních možných 
odměn. Výše odměn schválená na ustavujícím zasedání již je výrazně pokrácena oproti této maximální možné výši. Dnes je tedy předlo-
žen návrh na krácení již kráceného.

Ing. Kotula - Nařízení vlády stanovuje rozpětí pro výši odměn, a to od nuly až po maxima uvedená ve zmiňované tabulce.

pan Juřena - Při přípravě návrhu na zkrácení odměn vycházel z materiálu předloženého ke schválení na ustavujícím zasedání, o tom, že 
se nejedná o maximální možné výše odměn nevěděl.
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Ing. Sigmundová - Návrh na stanovení výše odměn byl před ustavujícím zasedáním porovnán s reálnými možnostmi rozpočtu, důraz byl 
kladen především na zavedení měsíční odměny "prostým" členům zastupitelstva. 

Mgr. Vlasatý - Vyjádřil názor, že je dobré jít občanům příkladem. Když jsou na jedné straně občanům zvyšovány poplatky, bylo by dobré 
na straně druhé šetřit prostředky města.

Ing. Hloušek - Vyjádřil nesouhlas s předloženým návrhem, nedoporučuje jej schválit. Předložil protinávrh spočívající v neschválení mate-
riálu a uložení tajemníkovi doplnit materiál o vyčíslení skutečné úspory a vyjasnění účelu, na který bude úspora použita.

Ing. Kotula - Samotné snížení odměn přinese úspory ve výši cca 48 tisíc, tato položka v rozpočtu zahrnuje rezervu ve výši 50 tisíc, chystá
se totiž novela zákona o odměňování uvolněných členů zastupitelstva. 

Ing. Sigmundová - Úspora bude vidět hned v prvním rozpočtovém opatření.

paní Rapantová - Doporučila naopak snížení odměn schválit, začít tak od 1. ledna spořit a na příštím zasedání předložit přesné vyčíslení 
úspory společně s návrhem na využití této částky.

Rozprava byla ukončena. 

Starostka města nechala hlasovat o protinávrhu Ing. Hlouška.

Zastupitelstvo města Chropyně 

n e s c h v a l u j e

návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města vykonávajícím funkce člen rady města, předseda 
výboru zastupitelstva města, předseda komise rady města, člen výboru zastupitelstva města, člen komise rady města, člen zastupitelstva 
města a nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města s účinností od 1. ledna 2015 a 

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu v Chropyni předložit na březnovém zasedání materiál doplněný o maximální možnou výši odměn a o 
vyčíslení celkové úspory.

T: 25.března 2015 Zodpovídá: Ing. Kotula

Pro: 5(Hloušek, Charvát, Krejčíř, Macháček, Vlasatý), Proti: 8 (Bajgar, Blažek, Horák, Hrabalová, Juřena, Rapantová, Rosecký, Sigmun-
dová), Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 (Havela, Kalinec, Langrová, Novotný)

Návrh nebyl schválen.

Starostka města nechala hlasovat o původním návrhu usnesení

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města vykonávajícím funkce člen rady města, předseda 
výboru zastupitelstva města, předseda komise rady města, člen výboru zastupitelstva města, člen komise rady města, člen zastupitelstva 
města a nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města s účinností od 1. ledna 2015 a 

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu v Chropyni zajistit vyplácení odměn v souladu se schválenou přílohou od 1. ledna 2015.

Pro: 8 (Bajgar, Blažek, Hrabalová, Horák, Juřena, Rapantová, Rosecký, Sigmundová), Proti: 2 (Hloušek, Charvát),
Zdržel se: 3 (Krejčíř, Macháček, Vlasatý), Nepřítomno: 4 (Havela, Kalinec, Langrová, Novotný)

Návrh nebyl přijat

Jelikož nebyl přijat návrh usnesení, platí původní výše měsíčních odměn schválená na ustavujícím zasedání dne 7. listopadu 2014.

16.Všeobecná rozprava

Všeobecnou diskusi řídila starostka města:
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pan Mucha - Nebyla zde projednána žádost Sboru dobrovolných hasičů Chropyně na zapůjčení atletického oválu na hasičskou soutěž.

Ing. Sigmundová - Tato záležitost spadá do kompetence rady města, bude projednáno ve středu 17. prosince 2014.

paní Sadyková – Proč nejsou kromě odměn členům zastupitelstva stanoveny také sankce pro ty zastupitele, kteří se bez omluvy nebu-
dou zasedání zastupitelstva účastnit?

Ing. Kotula - Morální by to jistě bylo, ale není to podle platných zákonů možné.

pan Juřena - Vyjádřil velký nesouhlas s tímto zasedáním. Zastupitelé mají legislativní možnost vybírat finanční prostředky od občanů a 
nečiní tak. Tak se dobrý hospodář nechová. Bohužel se tak nechová ani stát, neumí od občanů vybrat to, co je třeba. Zamysleme se nad 
tím a napravme to.

Starostka města jednání v 17:08 ukončila. Všem popřála klidné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.  

Ing. Věra Sigmundová Ing. Jiří Rosecký
starostka místostarosta města

pan Ivan Juřena Mgr. Michal Vlasatý
ověřovatel ověřovatel




