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Místo zasedání:   Zámek Chropyně, víceúčelový sál zámku 

Začátek a konec jednání:   16:05–17:32 

Počet přítomných členů:   10 (dle prezenční listiny) 

Počet omluvených členů:   7 (dle prezenční listiny) 

Počet neomluvených členů:   0 (dle prezenční listiny) 

Počet občanů:   20 (dle prezenční listiny hostů) 



Zastupitelstvo města Chropyně, 29. listopad 2017 
Zápis z jednání č. 22 2/17 
 
Člen rady města Chropyně pan Ivan Juřena zahájil v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:05 přivítáním všech přítomných. Současně 
upozornil na to, že z průběhu zasedání je pořizován audiozáznam, a to pro potřeby zápisu. 

Pan Juřena konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 9 zastupitelů, 
k přijetí usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Z jednání se omluvili: Ing. Jaro-
slav Hloušek, pan Josef Horák, Ing. Jaroslav Krejčíř, Ing. Radovan Macháček, Ph.D., Mgr. Igor Štěpánek, paní Vladimíra 
Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý. 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 Renátu Valáškovou, ověřovateli 
zápisu Mgr. Milana Bajgara a paní Veroniku Langrovou.  

Návrhovou komisi navrhl ve složení: předseda pan Miroslav Charvát, členové Ing. Vladimír Blažek a Bc. Ivo Novotný. 

 

Během těchto úvodních slov dorazila na jednání paní Magda Rapantová, přítomno je 10 členů zastupitelstva. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 / 2 2 / 2 0 1 7 :   
Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e   

návrhovou komisi ve složení: předseda pan Miroslav Charvát, členové Ing. Vladimír Blažek a Bc. Ivo Novotný. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

Předsedající předložil také návrh programu jednání a vyzval přítomné k předložení návrhů na změnu nebo doplnění pro-
gramu jednání. Starostka města Ing. Věra Sigmundová vzhledem k vysoké nepřítomnosti členů zastupitelstva a iniciátorů 
místního referenda proti těžbě štěrkopísku navrhla přesunout bod programu nazvaný „Pořízení změny č. 2 Územního 
plánu Chropyně“ na příští jednání zastupitelstva v pondělí 18. prosince.  
 

U s n e s e n í  Z M  2 / 2 2 / 2 0 1 7 :   
Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e   

přesunutí bodu číslo 5 „Pořízení změny č. 2 Územního plánu Chropyně“ na prosincové zasedání Zastupitelstva města 
Chropyně. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

Níže uvedeným usnesením byl schválen takto upravený program dnešního jednání: 
 

1. Zpráva o činnosti rady města Chropyně 

2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán činnosti výboru na rok 2018 

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a plán činnosti výboru na rok 2018 

4. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí a plán činnosti výboru na rok 2018 

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2017 

6. Majetkoprávní záležitosti 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku ze psů 
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9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení 

11. Volba přísedících soudců Okresního soudu Kroměříž 

12. Informace o průběžném plnění Programu rozvoje města Chropyně za rok 2017 a stanovení Volebních priorit na rok 
2018 

13. Jmenování tajemníků výboru Zastupitelstva města Chropyně 

14. Všeobecná rozprava 

 

U s n e s e n í  Z M  3 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 22. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

1. Zpráva o činnosti rady města Chropyně 
Překladatelka místostarostka paní Božena Hrabalová přednesla úvodní zprávu o činnosti rady v době od posledního jed-
nání zastupitelstva dne 16. října 2017 do dnešního dne. Informace, které předložila přítomným, jsou zveřejňovány také 
pravidelně ve Zpravodaji města. 

V průběhu úvodního slova zasedání opustila Ing. Sigmundová, přítomno je 9 členů zastupitelstva. 

Materiál tisk 0418-17ZM 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

b e r e  n a  v ě d o m í   

Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 16. října 2017 do 29. listopadu 2017. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,  
Nepřítomno: 8 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Sigmundová, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 

Schváleno v předloženém znění 
 

2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropy-
ně a plán činnosti výboru na rok 2018 

Překladatelem tohoto bodu jednání byl předseda výboru Bc. Ivo Novotný. Konstatoval, že se v mezidobí výbor sešel tři-
krát, ovšem pouze jednou byla účast členů výboru taková, aby byl výbor usnášeníschopný. Nejvíce výtek zamířil k zastu-
piteli Ing. Hlouškovi, který se jednání nejen neúčastní, ale se z nich ani například pouhou SMS zprávou neomlouvá. Před-
seda výboru dále předložil návrh plánu práce výboru na příští kalendářní rok.  

V průběhu úvodního slova se na jednání vrátila Ing. Sigmundová, přítomno je 10 členů zastupitelstva. 

Materiál tisk 0416-17ZM 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  5 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně, a 

s c h v a l u j e  

plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2018. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
a plán činnosti výboru na rok 2018 

Předseda výboru Mgr. Milan Bajgar přednesl komentář ke zprávě o činnosti výboru v době od posledního zasedání zastu-
pitelstva. Výbor se v mezidobí sešel jedenkrát. Projednal všechny materiály předkládané na tomto zasedání. S výjimkou 
jednoho bodu v rámci majetkoprávních záležitostí všechny materiály výbor doporučil ke schválení. Námitka výboru bude 
přednesena přímo při projednávání konkrétní věci v dalších bodech. Předseda výboru dále předložil návrh plánu práce 
výboru na příští kalendářní rok.  

Materiál tisk 0417-17ZM 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  6 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně, a 

s c h v a l u j e  

plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2018. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

4. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí a plán čin-
nosti výboru na rok 2018 

Také předseda nově zřízeného výboru předstoupil před přítomné se zprávou o činnosti výboru a s návrhem plánu práce 
na nový kalendářní rok. Výbor se v mezidobí sešel jedenkrát. 

Materiál tisk 0420-17ZM 
 

Rozprava: 

Pan Charvát připomněl problematiku protipovodňové ochrany města. Zajímalo ho, zda nový výbor počítá s předkládáním 
konkrétních návrhů či konkrétních prací na protipovodňové ochraně Chropyně. Mgr. Kalinec uvedl, že v letošním roce 
v rozpočtu nejsou žádné finance na protipovodňová opatření, členové výboru však vedou v patrnosti potřebnost ochrany  
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před povodněmi a na některém z příštích jednání tuto problematiku určitě otevřou. Ing. Pospíšil uvedl, že finanční pro-
středky v rozpočtu ještě jsou, počítá se s jejich využitím právě na lokalitu bývalých lázní a oblasti pod Pazdernou. Zámě-
rem je ještě oprava dalších propustků. Jeden je v současnosti zcela neprůchodný, dva vyžadují opravu. V součinnosti 
s hasiči by pak v případě povodňové situace mohlo být město ochráněno. Avšak jen do určité výše hladiny. Zvýšení ochra-
ny by napomohlo zvýšení hráze Svodnice, to však již není proveditelné, neboť na hrázích byla obnovena výsadba třešňové 
aleje. Navíc by se do záměru muselo zapojit Povodí Moravy.  

Rozprava byla ukončena. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně, a 

s c h v a l u j e  

plán činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně na rok 2018. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

5. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2017 
Překladatelka - starostka města Ing. Věra Sigmundová – přiblížila potřebu úpravy schváleného rozpočtu města prostřed-
nictvím dalšího rozpočtového opatření.  

Na straně příjmů se jedná o zvýšení dotace ze státního rozpočtu na jednotku požární ochrany (14.000 Kč). Na straně vý-
dajů je řešena drobná oprava na položce územního plánování a územního rozvoje (18.000 Kč), dále navýšení příspěvku 
základní škole na rekonstrukci kotle na vytápění budovy na ulici J. Fučíka (333.000 Kč k již poskytnutému 1 milionu Kč), 
navýšení je předkládáno i u prostředků určených na sportovní činnost na další podporu fotbalového klubu, který letos 
nezískal plánované dotace od MŠMT (200.000 Kč). Poslední úprava se týká záměru podpory Kroměřížské nemocnice pří-
spěvkem na zakoupení polohovacího lůžka pro pacienty dialýzy (50.000 Kč). 

Materiál tisk 0384-17ZM 
 

Rozprava: 
 

Pan Charvát chtěl vědět, zda dotace od ministerstva nezískali fotbalisté pouze letos, či zda je nebudou dostávat už vůbec. 
Ing. Sigmundová odpověděla, že ke změně podmínek na přidělování dotací došlo v průběhu letošního roku. Pan Charvát 
pokračoval otázkou, zda bude do sportu v Chropyni třeba vkládat ještě vyšší prostředky. Ing. Sigmundová odpověděla, že 
v návrhu rozpočtu na rok 2018 je připravena stejná částka, jako byla pro rok 2017.  

Pan Charvát chtěl ještě vědět, na co budou tyto další prostředky fotbalovým klubem použity. Na tuto otázku odpověděl 
člen výboru FK pan Juřena. Připomněl složitou situaci kolem dotací v letošním roce, zvláště po kauze Pelta. Ta přinesla 
změnu podmínek přidělování dotací, místní fotbalisté na dotace podle těchto nových podmínek již nedosáhnou. Ke konci 
měsíce října bohužel fotbalový klub eviduje cca 190 tisíc Kč nedoplatků, z 90 % se jedná o nezaplacené faktury za energie 
a platby SMM a TJ. Zbylých asi 10 % jsou drobné platby za dopravu apod. Poděkoval jménem fotbalového klubu za to, že 
je zastupitelstvo nakloněno navýšit finance klubu. Pro příští rok se bude klub snažit znovu o získání dotací a sponzorů.  

Mgr. Bajgar chtěl vědět, zda by odmítnutí žádosti o další příspěvek existenčně omezilo mládežnický fotbal v Chropyni. 
Pan Juřena odpověď na tuto otázku rozdělil do dvou částí – na informace o mládežnickém fotbalu a o výkonnostním 
fotbalu. Výkonnostní fotbal (družstva A a B) se bez financí hrát nedá. Chropyně se potýká s velkým problémem, kterým je 
nedostatek místních hráčů pro krajskou úroveň. Ty je třeba „nakupovat“ odjinud. Hráčům se dle jeho slov platí cca 20 až 
50 tisíc Kč ročně. Bez takové výpomoci zvenčí není Chropyně v současné době schopná hrát krajský přebor. Zvažuje se i 
sestoupení o jednu nebo dvě třídy do doby, než v Chropyni vyroste dostatek nových kvalitních hráčů. To je ale dlouhodo-
bá cesta. 
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Pan Juřena dále avizoval změnu předsedy klubu. Rezignaci oznámili předseda  a tajemník a sekretář  

 Náhrady za ně se teprve hledají. 

Pan Juřena obrátil následně pozornost k opravám budovy ZŠ na ulici J. Fučíka. Mgr. Bajgar uvedl, že za 1,3 milionu Kč 
proběhly opravy pouze nejvíce poškozeného centra otopové soustavy. Samotné rozvody po celé budově opraveny 
nejsou, jejich oprava je odhadnuta cca na 5 až 6 miliónů Kč, provedena bude muset být patrně do 5 let. 
 

Rozprava byla ukončena. 
 

U s n e s e n í  Z M  8 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2017 města Chropyně. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

6. Majetkoprávní záležitosti  
Překladatelkou majetkoprávních věcí byla členka rady města paní Veronika Langrová.  

Materiál tisk 0395-17ZM 
 

Bod 1: 

Paní  zaslala žádost o odprodej (koupi) části pozemku parcela číslo 610/1 v katastrálním území Chropy-
ně. Jedná se o část pozemku – špici mezi pozemky parcela číslo 613/1, parcela číslo 610/3 a budovou Sběrného dvora na 
parcele číslo 609.  

Zastupitelstvo města Chropyně si vyhradilo pravomoc o rozhodování prodeje případně pronájmu pozemku parcela číslo 
610/1, proto je žádost paní  předložena k projednání v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání 
zastupitelstva města. Protokol z ústního jednání podrobně popisuje předmětný pozemek s vyjádřením odboru výstavby a 
ŽP k tomuto pozemku a rovněž i doporučenou tržní cenu za případný prodej pozemku. Tento protokol je uveden v příloze. 
Dále je v příloze uveden návrh na zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku.  

Příloha číslo 0395-17ZM-P01 – příloha k bodu č. 1 – protokol z ústního jednání, příloha číslo 0395-17ZM-P02 – příloha 
k bodu č. 1 – návrh zveřejnění 
 

Rozprava: 

Ing. Sigmundová přečetla vyjádření . Byl pověřen vedoucím střediska Skauta v Chropyni tím, aby vy-
světlil zastupitelům negativní stanovisko uživatele přilehlé části objektu tzv. Cikorky k záměru odprodeje výše uvedené-
ho pozemku. Po odprodeji pozemku by bylo provedeno zazdění oken a dveří v přilehlé části objektu, což by znemožnilo 
užívání pronajatého prostoru Junákům. Paní Rapantová také tlumočila námitky členů Junáka proti tomuto záměru. Za-
zdění oken a dveří by zamezilo odvětrávání již tak poškozené a vlhké budovy, což by určitě stavu budovy vůbec nepro-
spělo. Předseda finančního výboru Mgr. Bajgar tlumočil negativní stanovisko výboru k tomuto záměru. Členy výboru 
k tomu vedla například přítomnost vedení dešťových svodů, vedení kanalizace atd. Faktorů k odmítnutí žádosti je více. Za 
SMM – správce budovy – přidal negativní stanovisko i Mgr. Kalinec. Uvedl, že realizování uvedeného odprodeje by objekt 
Cikorky do budoucna pouze znehodnotilo. 

Ing. Sigmundová předložila protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost o odprodej pozemku p. č. 
610/1, ale tento neschvaluje.  

Mgr. Kalinec protinávrh usnesení upravil: Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 610/1. 

Rozprava byla ukončena. 
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U s n e s e n í  Z M  9 / 2 2 / 2 0 1 7 :

Zastupitelstvo města Chropyně 

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 610/1. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

Bod 2: 

Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 192/3 (pomocné číslo 17) v lokalitě Pod-
lesí v katastrálním území Chropyně za cenu 500 Kč/m² od pana  za účelem výstavby rodinného do-
mu. Jmenovaný souhlasí s dodržením podmínek prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění záměru prodeje nemovitostí.  

Jedná se o II. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě Podlesí. Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 
500 Kč/m². Současně bude kupující hradit náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí na počet m², což u parcely číslo 
192/3 činí 3.234 Kč.  

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit. Záměr prodeje byl zveřejněn 
od 1. února 2017 do 2. března 2017. 

Příloha číslo 0395-17ZM-P03 – příloha k bodu č. 2 – podmínky prodeje + mapa 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcela číslo 192/3 o výměře 980 m² v katastrální území Chropyně panu , nar. 
, bytem , za cenu 500 Kč/m², za stanovených regulačních podmínek určených 

pro II. etapu výstavby rodinných domů na Podlesí v katastrálním území Chropyně. Kupní smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 3 měsíců po schválení prodeje. K podání návrhu na vklad dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Veškeré 
náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. V případě, že 
nabyvatel bude hradit kupní cenu úvěrem, schvaluje zastupitelstvo města možnost uzavřít zástavní smlouvy 
s příslušným peněžním ústavem. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

Bod 3: 

V Nádražní ulici se v úseku s asfaltovou komunikací nachází pozemek a to parcela číslo 668/7, který není ve vlastnictví 
města Chropyně. Jedná se zjevně o historický nedostatek, který vznikl zřejmě nedotažením výkupů pozemků v ulici od 
původních vlastníků polností. Na pozemku se v současnosti nachází místní komunikace a veřejná zeleň s inženýrskými 
sítěmi včetně veřejného osvětlení, které je v majetku města Chropyně. Pozemek je rovným dílem ve vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a pana , bytem . O vykoupení podílu pozemku 
pana  se jedná.  

Na základě usnesení rady města číslo 67/066RM/2017 byla zaslána na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých žádost o bezúplatný převod 1/2 podílu pozemku parcela číslo 668/7 o výměře 271 m² v katastrálním území Chropy- 

ně. Úřad pro zastupování státu zaslal návrh smlouvy číslo UZSVM/BKM/6404/2017-BKMM  o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami na ½ podílu pozemku parcela číslo 668/7 ostatní plocha. 

Dle Čl. II. odst. 2 se vlastnické právo k převáděnému majetku převádí bezúplatně z důvodu veřejného zájmu v souladu 
s ust. § 22  odst. 3 zákona  č. 219/2000 Sb. a  v souladu s § 9 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích,   ve  znění  
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pozdějších předpisů. Na převáděném majetku se z části nachází veřejná zeleň a z části místní komunikace II. třídy ve 
vlastnictví města. Dle Čl. IV. odst. 1 se město Chropyně zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze 
k účelům uvedených v Čl. II., odst. 2, této smlouvy. V případě převodu převáděného majetku z důvodu veřejného zájmu 
nelze převáděný majetek užívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu. 
Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. Dle Čl. IV. odst. 4 město Chropyně je oprávněno převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit 
věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě 
k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně smlouvu o bezúplatném převodu ½ podílu pozemku 
parcela číslo 668/7 schválit.  

Příloha číslo 0395-17ZM-P04 – příloha k bodu č. 3 – návrh smlouvy, příloha číslo 0395-17ZM-P05 – příloha k bodu č. 3 – 
mapa 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy č. UZSVM/BKM/6404/2017-BKMM s omezujícími podmínkami o bezúplatném převodu ½ podílu 
pozemku parcela číslo 668/7 o výměře 271 m² v katastrálním území Chropyně mezi městem Chropyně a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město Praha 2, za kterou právně 
jedná JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. ředitel odboru odloučeného pracoviště Kroměříž, IČO: 69797111. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 4: 

Společnost GasNet, s. r. o., Brno, nabízí k prodeji pozemek parcela číslo 30/2  ostatní plocha o výměře 32 m² 
v katastrálním území Chropyně za nabídkovou cenu 150 Kč/m², což je cena, za kterou byl vykoupen sousední pozemek od 
Zlínského kraje. Pozemek tvoří veřejné prostranství a nachází se v lokalitě nám. Svobody.  

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně vykoupení pozemku parcela číslo 30/2 schválit.  

Příloha číslo 0395-17ZM-P06 – příloha k bodu č. 4 – mapa 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

odkoupení pozemku parcela číslo 30/2 ostatní plocha o výměře 32 m² v katastrálním území Chropyně od společnosti 
GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1 Brno, IČ: 7935311, za cenu 150 Kč/m² s tím, že město Chropyně uhradí 
náklady spojené se zápisem vkladu práva v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle 
zákona. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

Bod 5: 

Město Chropyně požádalo v říjnu 2016 obec Kyselovice o finanční podporu na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
péče klientům Pečovatelské služby města Chropyně s trvalým bydlištěm v obci Kyselovice. Zastupitelstvo obce Kyselovi- 
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ce na svém zasedání schválilo dne 2. listopadu 2016 poskytnout ze svého rozpočtu na rok 2017 finanční částku 
148.620 Kč a následně 13. září 2017 schválilo na svém zasedání návrh smlouvy o poskytnutí dotace. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválit.  

Příloha číslo 0395-17ZM-P07 – příloha k bodu č. 5 – návrh smlouvy 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 3 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Chropyně a obcí Kyselovice, se sídlem Kyselovice 189, IČ: 
00287393, na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénní pečovatelské služby klientům Pečovatelské služby 
města Chropyně s trvalým bydlištěm v obci Kyselovice ve výši 148.620 Kč. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 6: 

Fotbalový klub Chropyně podal v letošním roce již druhou žádost o poskytnutí mimořádné finanční výpomoci. Žádá o 
poskytnutí částky 200.000 Kč. V roce 2017 poskytlo město Fotbalovému klubu dotaci ve výši 420.800 Kč (v roce 2016 to 
bylo 243.100 Kč, v roce 2015 částka 273.800 Kč a v roce 2014 ve výši 245.700 Kč) – viz usnesení ZM  28/17/2017 z 29. 
března 2017 a usnesení RM 107/068/2017 ze 14. března 2017.  Pro srovnání spolek TJ Chropyně s celkem 16 sportovní-
mi oddíly získal dotace ve výši 1.179.100 Kč (2017), 746.700 Kč (2016), 741.800 Kč (2015), 755.900 Kč (2014). Mimo to 
bylo fotbalovému klubu schváleno poskytnutí nevratného finanční výpomoci ve výši 50.000 Kč usnesením ZM 
29/17/2017 také z 29. března 2017. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně žádosti vyhovět a smlouvu poskytnutí dotace schválit. 
Částka je připravena v rozpočtovém opatření. 

Příloha číslo 0395-17ZM-P08 – příloha k bodu č. 6 – návrh smlouvy 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem Chropyně a Fotbalovým klubem Chropyně, z. 
s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, na částku 200.000 Kč na podporu činnosti organizace 
v roce 2017. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 7: 

Rada města Chropyně projednala žádost společnosti Kroměřížská nemocnice, a. s., o sponzoring ve výši 50.000 Kč na 
pořízení mobilního elektrického polohovacího lůžka určeného k provedení dialýzy pacienta a doporučila předložit ke 
schválení v zastupitelstvu města návrh darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně uzavření darovací smlouvy schválit. 

Příloha číslo 0395-17ZM-P09 – příloha k bodu č. 7 – návrh smlouvy, příloha číslo 0395-17ZM-P10 – popis lůžka 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 5 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy mezi městem Chropyně a Kroměřížskou nemocnicí, a. s., se sídlem Havlíčkova 660/69 
Kroměříž, IČ: 27660532, na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč na pořízení mobilního elektrického poloho-
vacího lůžka určeného k provedení dialýzy pacienta. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 8: 

Město Chropyně na základě vyhlášené výzvy Zlínského kraje obdrželo v roce 2017 finanční podporu ve výši 823.900 Kč 
z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017“ na financování základních 
činností terénní sociální služby – Pečovatelské služby města Chropyně. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 
6. listopadu 2017 usnesením č. 0240/Z09/17 navýšit tuto finanční podporu o 65.000 Kč. Celková výše finanční podpory 
tak pro rok 2017 činí 888.900 Kč. Návrh dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory je uveden 
v příloze.  

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně uzavření dodatku č. 1 schválit. 

Příloha číslo 0395-17ZM-P10 - příloha k bodu č. 8 – návrh dodatku č. 1 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 6 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0091/2017/SOC mezi městem Chropyně 
a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21 Zlín, IČ: 70891320, kterým se navyšuje finanční podpora na částku 
888.900 Kč pro rok 2017. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 9: 

Zastupitelstvo města Chropyně si usnesením ZM 14/19/2017 ze dne 28. června 2017 vyhradilo pravomoc rozhodování ve 
věci odprodeje nebo pronájmu části pozemku parcela číslo 610/1 v lokalitě na ul. K. H. Máchy (za Sběrným dvorem).  

V době od 11.10.2017 do 26.10.2017 byl zveřejněn záměr pronájmu na část parcela číslo 610/1, který se nachází za 
sběrným dvorem. Minimální nabídková cena pronájmu byla stanovena na 12,00Kč/m2/rok, za účelem rekreační činnosti. 
Zveřejněny byly dvě výměry a to na 72 m2 a 82 m2. Původní nájemníci byli o tomto zveřejnění informováni.  

Na základě zveřejnění byla doručena jedna zalepená obálka, která byla otevřena na zasedání zastupitelstva města.  
Obálka byla podána na podatelnu MěÚ Chropyně dne 18.10.2017. Obsahovala dvě žádosti.  

První žádost byla od pana  a paní  na pronájem pozemku p. č. 610/1 o výměře 75 m2 
za nabídkovou cenu 12 Kč/m2/rok za účelem rekreační činnosti s dovětkem, že tato nabídka platí pouze v případě, že 
podobnou nabídku neposlali manželé Vinterovi. Druhá žádost byla od pana  a paní  na 
pronájem pozemku p. č. 610/1 o výměře 82 m2 za nabídkovou cenu 12 Kč/m2/rok za účelem rekreační činnosti. 
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Příloha číslo 0395-17ZM-P11 – příloha k bodu č. 9 – zveřejnění 82 m² a zveřejnění 75 m²  
 

Rozprava: 

Pan Charvát chtěl vědět, zda se jedná o pozemek, jehož prodej zastupitelé neschválili. Paní Hrabalová uvedla, že byl za-
mítnut prodej části pozemku před domem, zde se jedná o části pozemku za domem. 

Rozprava byla ukončena. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Chropyně a , nar. , bytem  
,  a  paní , nar. , bytem , na část pozemku 

parcelního čísla 610/1 o výměře 157 m2 v katastrálním území Chropyně v lokalitě na ul. K. H. Máchy, za cenu 12 Kč/ 
m2/rok za účelem rekreační činnosti na dobu určitou do 31.12.2018. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

Bod 10: 

Rada města Chropyně dne 22. listopadu 2017 projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 192/22 o výměře 
932 m², parcela číslo 191/1 o výměře 107 m² a parcela číslo 192/19 o výměře 19 m², které tvoří jednu stavební parcelu 
(pomocné číslo 16), v lokalitě Podlesí v katastrálním území Chropyně za cenu 500 Kč/m² od pana  za účelem 
výstavby rodinného domu. Jmenovaný souhlasí s dodržením podmínek prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění záměru 
prodeje nemovitostí. Jedná se o II. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě Podlesí. Minimální nabídková cena je sta-
novena ve výši 500 Kč/m². Současně bude kupující hradit náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí na počet m², což 
u parcely číslo 16 činí 3.491 Kč.  

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit. Záměr prodeje byl zveřejněn 
od 1. února 2017 do 2. března 2017. 

Podmínky prodeje + mapa jsou součástí přílohy k bodu č. 2 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 8 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

s c h v a l u j e  

prodej pozemku parcela číslo 192/22 o výměře 932 m², parcela číslo 191/1 o výměře 107 m² a parcela číslo 192/19 o 
výměře 19 m² v katastrálním území Chropyně, které tvoří stavební pozemek č. 16, panu , nar.  

, bytem , za cenu 500 Kč/m², za stanovených regulačních podmínek určených pro II. 
etapu výstavby rodinných domů na Podlesí v katastrálním území Chropyně. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 
do 3 měsíců po schválení prodeje. K podání návrhu na vklad dojde až po zaplacení celé kupní ceny. Veškeré náklady  

spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. V případě, že nabyvatel 
bude hradit kupní cenu úvěrem, schvaluje zastupitelstvo města možnost uzavřít zástavní smlouvy s příslušným pe-
něžním ústavem. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 
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7. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 

Starostka města Ing. Věra Sigmundová znovu předložila zastupitelům k projednání návrh obecně závazné vyhlášky, kte-
rou se schválí výše místního poplatku za odpadu pro rok 2018 a současně se umožní občanům, kteří se dobrovolně zapojí 
do pytlového systému třídění odpadu poskytovat slevu z tohoto poplatku. 

Materiál tisk 0332-17ZM 
 

Rozprava: 

Pan Charvát chtěl vědět, kolik občanů se do dnešního dne zapojilo do systému MESOH, navíc by rád věděl, zda je možné 
rozlišit, kolik je z toho obyvatel rodinných domů a kolik bytových domů. Paní Adámková sdělila, že se za tu krátkou dobu 
od spuštění systému MESOH již zapojilo cca 150 stanovišť, pod kterými je asi 450 obyvatel. Jsou stanoviště o jednom 
člověku, jsou i stanoviště se 3 nebo 4 lidmi. Jedno stanoviště dokonce pokrývá celý jeden bytový dům či spíše vchod do 
bytového domu o 15 lidech. Bohužel systém nesleduje, zda jsou přihlášené osoby z rodinných domů nebo z bytových 
domů. Jednoznačně je vyšší poměr přihlášených v rodinných domech, přesně to však říci nedokáže. 

Paní Rapantová konstatovala, že je jí líto, že zde není přítomna valná většina zastupitelů, kteří byli proti zavedení tohoto 
systému třídění. Někteří z nich avizovali, že pokud bude pytlový systém zaveden, že se do něj nepřipojí a třídit přestanou. 
Jí osobně se sytém líbí, nemusí s odpadem chodit do hnízda. Litovala však toho, že celý systém a jeho zavádění bylo pro-
vázeno neshodami a nedorozuměními, které určitě vzešly z nedostatečné komunikace s členy zastupitelstva i s občany 
města. Tato jednání měla proběhnout ještě dříve, než byla podepsána smlouva s panem Staňkou. Systém se jí však líbí, 
podporuje ho. Naopak se jí nelíbí, když někteří odmítají dobrý nápad jenom proto, že s ním přišlo vedení města. 

Pan Charvát poznamenal, že nebyl přítomen na dvou posledních zasedáních zastupitelstva. Zápisy si však podrobně pře-
četl a zaujalo ho konstatování Mgr. Vlasatého, že až se on nebo jemu blízcí lidé po volbách dostanou do vedení města, že 
celý pytlový systém zruší. Do voleb zbývá ještě rok, za to dobu může systém sám ukázat své klady i zápory. Takové kon-
statování Mgr. Vlasatého takto předem považuje za velice odvážné a radikální. 

Paní Rapantová se domnívala, že tím, že bylo zrušeno RESO, nebude mít od ledna kdo svážet kontejnery na tříděný odpad 
a tyto nádoby se odvezou. Ing. Sigmundová ji ale opravila, kontejnery ve městě zůstanou, svážet je bude firma Biopas. 

Paní Rapantová tedy konstatovala, že pokud se občané do pytlového systému nepřihlásí, budou mít i nadále možnost 
třídit do velkých kontejnerů rozmístěných po městě. Ing. Sigmundová uvedla, že tento postup je dokonce doporučován. 
Cílem zavedení MESOH není všechny donutit zapojit se, ale optimalizovat rozmístění počet hnízd kontejnerů na tříděný 
odpad po městě tak, aby je občané měli co nejblíže a tím byly k třídění více motivováni.  Každý si může vybrat to, co mu 
bude nejvíce vyhovovat. Může se do systému nezapojit, odpad netřídit a dál platit poplatek v plné výši. Může se zapojit do 
pytlové metody a sbírat si slevu. Je-li někdo v bytě nebo v domě třeba sám a trvalo by mu moc dlouho než by pytel napl-
nil, může se přihlásit ke „zvonu“ (kontejneru na tříděný odpad), opíše si z něj čárový kód, který je na něm nalepen. Množ-
ství odpadu toho „zvonu“ pak bude přičteno k dobru těm, kdo se k němu takto přihlásili.  Každý si může zvolit způsob, 
který se mu jeví pro něj vyhovující. 

Paní Rapantová ale poznamenala, že když se někdo nepřihlásí do MESOH, pak bude-li třídit, bude tak přispívat na slevu 
jiným lidem, těm, kdo se ke konkrétnímu kontejneru přihlásili. Ing. Sigmundová souhlasila. Uvedla dále, že je třeba uspo-
řádat další kolo informativních schůzek a osvěty formou letáků, Zpravodaje, zveřejňováním odpovědí na nejčastěji kla-
dené otázky atd.  

Pan Bajer přišel se dvěma postřehy. Přihlášení do systému je jednoduché, ale upozornil na to, že někdo čárové kódy zá-
měrně z nádob strhává a tím přihlášení ostatním komplikuje. Druhý postřeh mířil k lidem, kteří v našem městě nebydlí, 
ale často sem směsný odpad přiváží a vhazují do například ho kontejnerů u Alberta.  Ing. Sigmundová uvedla, že takové 
jednání bude poškozovat ty, kdo bydlí v domě, ke kterému kontejner na směsný odpad patří. Směsný odpad se bude roz-
počítávat na občany bydlící v domě, nikoli na ty, kdo se do systému přihlásí. Nevhodnému chování obyvatel jiných měst a 
obcí se dá zamezit snad jen uzamčením popelnic nebo žádostí na polici, aby se pokusila pomocí kamerového systému věc 
prošetřit. 

Pan Dvořák konstatoval, že mu při zavádění systému chybí individuální přístup přislíbený například na besedách s obča- 
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ny. Vlastní rodinný dům, ale bydlí v bytě. V rodinném domku není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, přesto z něj musí 
platit poplatek za popelnici. Bude tedy třídit na bytě, ale přitom musí zaplatit poplatek i na domku. Bylo mu doporučeno, 
aby se zapojil i s tímto domkem do systému, že mu bude sleva vysoutěžená na sídlišti započtena i domku. Na sídlišti si 
získá slevu ve výši pár korun, ale bude muset zaplatit dalších 600 Kč za domek, kde žádný odpad nevytváří. Je to dle jeho 
názoru špatný způsob. Systém se mu líbí, ale musí být nastaven tak, aby byl spravedlivý ke všem. Dále poznamenal, že 
už proběhla dvě kola značení popelnicových nádob, ale ta u jeho domku není stále ještě označena. Chtěl vědět, jak dlouho 
bude značení ještě trvat. Kritizoval to, že se rozhlasem vyhlásí, že bude značení probíhat, ale město si není schopno zajis-
tit dostatek lidí na to, aby byly všechny popelnice označeny. Ing. Sigmundová uvedla, že v hlášení rozhlasu i na webu 
města je současně uvedeno, že kdokoli má potíže s označením či neoznačením popelnice, může zavolat na město a do-
hodnout si individuální řešení, tedy takové, které mu vyhovuje. K povinnosti platit poplatek za odpad i na objektu urče-
ném k rekreačnímu bydlení uvedla paní Valášková, že je to takto stanoveno zákonem. Na takových objektech se mohou a 
často také vyskytují obyvatelé, kteří v něm nemají trvalý pobyt, ale odpad produkují. Pan Dvořák i nadále připomínal 
besedu s panem Staňkou, kde mu dle jeho slov bylo přislíben individuální přístup. Stejně tak znovu zopakoval, proč 
v průběhu dvou dnů, které byly i městským rozhlasem vyhlášeny jako dny, kdy mají občané nechat popelnice před do-
mem, že budou značeny, se tak stále ještě nestalo u všech popelnicových nádob. Ing. Sigmundová uvedla, že popelových 
nádob je ve městě 1200, jistě každý uzná, že není reálné během dvou svozových dnů všechny tyto nádoby označit - pole-
pit a načíst do čtecího zařízení.  Pan Hrabal se domníval, že jistě není problém značení dokončit individuálně.  

Pan Dvořák namítal, že mu jde především o to, aby nový systém vyhovoval všem, či alespoň většině lidí ve městě. Celý 
začátek zavádění nového systému stejně jako paní Rapantová označil za kostrbatý. Nutit jej jako občana, aby popelnici 
vystrkoval při svozovém dnu před dům opakovaně, je pro něj obtěžující. Je přesvědčen, že si město na tuto akci mělo 
najmout brigádníky podobně jako na roznos dotazníků a letáků k této akci. Ing. Blažek poznamenal, že není dobré toto 
jedno nedopatření vztahovat na celou věc. Chtěl vědět, kolik popelnic je k dnešnímu dni neoznačených. Otočil negativní 
vnímání pana Dvořáka a naopak konstatoval, že pokud není k dnešnímu dni označena zhruba stovka popelnic z celkových 
1200, pak je to úspěch.  

Mgr. Kalinec poznamenal, že načítání kódu na popelnicích při svozu začne probíhat až od ledna, tudíž je dostatek času 
tyto individuální nedostatky odstranit. Připomněl, že pan Dvořák může zavolat na SMM a věc bude vyřízena. Pokud ne-
může telefonovat, zavolá mu sám ředitel SMM a domluví si s ním termín pro sjednání nápravy. Ke strhávání kódů na kon-
tejnerech navrhl, aby paní Adámková vytvořila mapu města s rozmístěním kontejnerů a i s jejich kódovým označením. 
Umístění takové mapky na stránkách města by jistě občané uvítali. Ing. Sigmundová vytvoření takové mapy přislíbila. 

Rozprava byla ukončena. 
 

U s n e s e n í  Z M  1 9 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

v y d á v á  

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 30. listopadu 2017 z důvodu na-
léhavého obecného zájmu, kromě článku 4, který nabývá účinnost 1. ledna 2018. Naléhavý obecný zájem spočívá 
v co nejrychlejším zajištění zvýšení množství tříděného odpadu a současně snížení směsného komunálního odpadu 
ukládaného na skládku. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku 
ze psů 

Překladatelem návrhu nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů byl člen rady města Mgr. Stanislav Kali-
nec. Touto vyhláškou se mimo jiné sjednotí výše poplatku pro občany místní části Plešovec a pro obyvatele rodinných 
domů v Chropyni, dále dojde k mírnému snížení poplatků za psy v panelových a činžovních domech. Navrženo je osvobo-
zení od poplatku pro držitele psů, kteří jsou členy kynologického spolku a jejichž psi mají vykonanou patřičnou zkoušku. 
Toto osvobození platilo zatím pouze pro obyvatele rodinných domů, nyní je navrženo i pro obyvatele bytových domů. 
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Pro úplnost uvedl sazby poplatků:  

- v rodinných domech za 1. psa 300 Kč, za 2. a každého dalšího 450 Kč,  
- v činžovních a panelových domech za 1. psa 1.000 Kč, za 2. a každého dalšího psa 1.500 Kč. 

Za psa, jehož držitelem je důchodce je poplatek: 
-  v rodinných domech za 1. psa 100 Kč, za 2. a každého dalšího 200 Kč,  
- v bytových domech za 1. psa 200 Kč, za 2. a každého dalšího 300 Kč. 

Za psa, jehož držitel je přihlášen k trvalému pobytu na ohlašovně bude poplatek stanoven podle místa skutečného výsky-
tu psa. 

Materiál tisk 0397-17ZM 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

v y d á v á     

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 5 /2017, o místním poplatku ze psů. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 

Překladatelem tohoto bodu programu jednání byl opět člen rady města Mgr. Stanislav Kalinec. Návrh nové vyhlášky je 
předkládán v důsledku úprav legislativy. Mimo jiné bylo například změnou zákonů o volbách zakázáno poskytovat voleb-
ním subjektům bezúplatné plnění od obce umístěním předvolebních billboardů. 

Materiál tisk 0398-17ZM 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

v y d á v á     

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 6 /2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se reguluje 
provozní doba pohostinských zařízení 

Překladatelkou další – tentokrát zcela nové vyhlášky - byla členka rady města paní Veronika Langrová. Návrh vyhlášky 
zpracovala komise prevence kriminality, projednala ji také rada města. Podnětem k jejímu zpracování bylo neustálé na-
rušování veřejného pořádku a znečišťování veřejného prostranství provozem a návštěvníky nonstop provozovny na Mo-
ravské ulici.  

Podle této vyhlášky bude provozní doba pohostinských zařízení začínat v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního klidu  
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nejdříve v 9:00, v ostatní dny nejdříve v 8:00 hod. Konec provozní doby je stanoven v pátek, v sobotu a ve dnech předchá-
zející dnu pracovního klidu nejpozději v 01:00 následujícího dne, v ostatní dny do 23:00. Na Silvestra je povolena zavírací 
doba do 04:00 následujícího dne. 

Materiál tisk 0399-17ZM 
 

Rozprava: 

Paní Rapantová konstatovala, že je škoda, že na dnešním jednání nejsou přítomni iniciátoři zákazu hazardu, protože 
možnost řešit zavírací dobu heren dával obcím zákon už v lednu. Škoda, že této možnosti nevyužili. 

Rozprava byla ukončena. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

v y d á v á     

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 7 /2017, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

11. Volba přísedících soudců Okresního soudu Kroměříž 
Zastupitelstvo města Chropyně na svých jednáních dne 27. září a 16. října schválilo návrh kandidátů do funkce přísedících 
soudců Okresního soudu v Kroměříži. Tento návrh byl následně zaslán předsedovi Okresního soudu v Kroměříži zaslán 
k vyjádření souhlasu s volbou uvedených kandidátů. Tento souhlas byl městu Chropyně doručen 8. listopadu a předseda 
soudu vyslovil souhlas s volbou všech nominovaných kandidátů. Téhož dne však byla Městskému úřadu Chropyně doru-
čena písemná rezignace pana Ing. Vladimíra Blažka na jeho kandidaturu do uvedené funkce. Místostarostka paní Božena 
Hrabalová proto předložila zastupitelům návrh na volbu pěti zbývajících kandidátů, a to pana Milana Bajera, pana Ing. 
Jaroslava Kotuly, pana Ing. Jiřího Roseckého, pana Pavla Rozsypálka a pana Mgr. Michala Vlasatého. 

Materiál tisk 0400-17ZM 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  2 3 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

v o l í     

do funkce přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži na funkční období let 2018 až 2021 

1. pana Milana Bajera, narozen , bytem , 

2. pana Ing. Jaroslava Kotulu, narozen , bytem , 

3. pana Ing. Jiřího Roseckého, narozen , bytem , 

4. pana Pavla Rozsypálka, narozen , bytem ,  

5. pana Mgr. Michala Vlasatého, narozen , bytem . 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 
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12. Informace o průběžném plnění Programu rozvoje města Chropyně za 
rok 2017 a stanovení Volebních priorit na rok 2018 

Místostarostka paní Božena Hrabalová byla předkladatelkou i dalšího bodu programu jednání. Vzhledem k tomu, že 
v prosinci minulého roku zastupitelstvo neschválilo volební priority pro rok 2017 Volebního programu Zastupitelstva 
města Chropyně, vychází předkládané hodnocení z výhledového materiálu „Program rozvoje města Chropyně na období 
2016 – 2023“. Ze stejného materiálu a z rozpočtových možností města vychází i návrh Volebních priorit pro rok 2018. 

Materiál tisk 0405-17ZM 
 

Rozprava: 

Pan Charvát svou otázku mířil k praktickému využití nově instalovaného kamerového systému. Chtěl vědět, jaké jsou 
s tímto systémem konkrétní zkušenosti, zda záznamy z kamer napomáhají práci policie. Ing. Sigmundová konstatovala, 
že nejlepší bude tuto otázku položit v březnu přímo Policii ČR (zástupce policie každoročně na jaře přímo na zastupitel-
stvu přednáší aktuální zprávu o stavu bezpečnosti ve městě). Už dnes může paní starostka potvrdit, že byly zaznamená-
ny případy, které se díky kamerovému záznamu podařili objasnit. Jsou však i případy, kde ani kamerový záznam k objas-
nění nepomůže. Přesné zhodnocení určitě provede sama policie. 

Další dotaz pana Charváta mířil k záměru vybudovat objekt sociálního bydlení pro sociálně slabé občany. V minulosti se 
hovořilo o záměru vybudovat nový objekt formou kontejnerů na ulici Drahy. Chtěl vědět, co je v této věci nového.  Ing. 
Sigmundová uvedla, že je připraveno stavební povolení na výstavbu sociálního bydlení. Dojde k výstavbě 6 nových bytů 
v novém objektu na ulici Drahy za objektem č. p. 220. Tyto byty by měly být určeny především pro samostatně bydlící 
osoby, které nemají kde bydlet. K výstavbě podobných objektů byly přislíbeny dotace, do dnešního dne však nebyly vy-
psány, navíc dotační podmínky nebudou patrně podporovat ubytování právě těchto samostatně žijících obyvatel města. 
Situaci se město snaží řešit i bez dotace a proto probíhá rekonstrukce objektu č. p. 220 na ulici Drahy, kde dojde k přebu-
dování dvoupokojových bytů bez sociálního zařízení na jednopokojové byty se sociálním zařízením, čímž se podaří v ob-
jektu 220 ubytovat více potřebných osob. 
 

Jednání opustil Mgr. Bajgar, přítomno je 9 členů zastupitelstva. 
 

Pan Juřena se zeptal ředitele SMM na aktuální ekonomickou situaci provozu kompostárny. Mgr. Kalinec s sebou na jedná-
ní aktuální data neměl, proto přislíbil písemnou odpověď do 30 dnů. Panu Juřenovi bude stačit ústní odpověď na prosin-
covém zasedání zastupitelstva. 

Rozprava byla ukončena. 
 

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

Zastupitelstvo města Chropyně 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) informaci o průběžném plnění Programu rozvoje města za rok 2017, a 
b) priority volebního programu a programu rozvoje města na rok 2018. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 8 (Bajgar, Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

13. Jmenování tajemníků výboru Zastupitelstva města Chropyně 
Překladatelem písemného materiálu tohoto bodu jednání byl tajemník MěÚ Ing. Jiří Rosecký. Uvedl, že na počátku roku 
2018 bude veškerá činnost spojená s přípravou programu, materiálů a vyhotovováním zápisů z jednání rady města a 
zastupitelstva města probíhat prostřednictvím modulu Usnesení v rámci IS GINIS, který Městský úřad Chropyně používá. 
Vzhledem k technickým a bezpečnostním možnostem a také proto, aby předsedové výborů nebyli zatěžování nutností 
učit se obsluhu tohoto modulu, navrhl každému výboru přidělit tajemníka – úředníka, jehož úkolem bude zajištění admi- 
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nistrativního servisu výboru. Jejich činností bude zejména zajištění a distribuce vyžádaných materiálů a ve spolupráci 
s předsedou výboru vyhotovení zápisu z jednání výboru a příprava materiálu na jednání zastupitelstva. Výbor na ochranu 
životního prostředí tajemníka jmenovaného mít nebude, zde výše uvedené činnosti bude zajišťovat jeho člen pan Ing. Jiří 
Pospíšil, který je zároveň úředníkem městského úřadu s přístupem do informačního systému. 

Materiál tisk 0401-17ZM 
 

V průběhu úvodního slova se na jednání vrátil Mgr. Bajgar, přítomno je 10 členů zastupitelstva. 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 

U s n e s e n í  Z M  2 5 / 2 2 / 2 0 1 7 :   

Zastupitelstvo města Chropyně 

j m e n u j e  

a) paní Ing. Lenku Macháčkovou, narozena , vedoucí finančního odboru Městského úřadu Chropyně, 
do funkce tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně, a 
 

b) paní Bc. Danu Jedličkovou, narozena , vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Chropyně, do 
funkce tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7 (Hloušek, Horák, Krejčíř, Macháček, Štěpánek, Vlasatá, Vlasatý) 
Schváleno v předloženém znění 

 

14. Všeobecná rozprava 
 

Všeobecnou rozpravu zahájil pan Juřena připomenutím špatné situace v prostoru za Albertem, kde se neustále shlukují 
osoby provádějící nevhodnou činnost. Požádal paní starostku, aby znovu urgovala Policii ČR o zvýšený dohled a řešení 
této situace. Ing. Sigmundová konstatovala, že polici tuto stížnost tlumočila již po minulém zasedání zastupitelstva. 
Přislíbila, že ji bude vedoucímu oddělení tlumočit znovu. Pan Juřena potvrdil, že policie byla v uvedené oblasti viděna, ale 
přístup policie očití svědkové vyhodnotili jako neadekvátní, nedostačující. Ing. Sigmundová i tuto výtku prověří. 
 

Jednání opustil Ing. Blažek, přítomno je 9 členů zastupitelstva. 
 

Pan M. Pospíšil chtěl vědět v jakém stádiu je řešení odstranění nelegální skládky odpadů na pozemcích bývalých lázní. 
Ing. Pospíšil odpověděl, že tato situace nikoho netěší, ale v uvedené lokalitě měl soukromý investor a majitel pozemků 
záměr postavit senior centrum. Proto si navezl materiál do základů. V mezidobí se situace zkomplikovala projednáním 
aktualizace záplavového území, kdy v dotčené oblasti byla vyhlášena aktivní záplavová zóna, ve které se nedá téměř nic 
postavit. Investor o tomto problému ví. Územní řízení bude v dohledné době zastaveno. Poté bude na investora vyvíjen 
tlak, aby násypy a materiál do základů zlikvidoval. Přislíbil, že tlak na investora může odbor výstavby a ŽP vyvíjet už nyní. 

Do rozpravy se nikdo další nehlásil. Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 21. zasedání 
zastupitelstva v 17:32 ukončil. Uvedl, že příští zasedání zastupitelstva je plánováno na pondělí 18. prosince 2017 do 
místnosti č. 10 Městského kulturního střediska. 

 

 
 
Ing. Věra Sigmundová paní Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 
 

 
Mgr. Milan Bajgar paní Veronika Langrová 
ověřovatel ověřovatelka  




