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Zpráva o činnosti Rady města Chropyně  

Rada města do data dnešního zastupitelstva zasedala celkem 8x a mimo jiné: 

- neschválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a 
společností E.ON, jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy kabelového 
vedení NN, kabelové skříně NN 2, na pozemcích města Chropyně / navrhovaná 
hodnota věcného břemene neodpovídá Zásadám města Chropyně na oceňování 
věcných břemen/ 

- schválila rozpis rozpočtu města Chropyně na rok 2018 
- nepožaduje posouzení záměru „Provoz recyklace plastů – navýšení kapacity“ firmy 

Fatra, a. s. /jedná se o provoz, který se nachází v prostorách bývalé válcovací linky 
společnosti Fatra, a. s. provozovna Chropyně. Z hlediska vlivu na životní prostředí se 
nepředpokládá při uvažovaném záměru zvýšení rizik pro obyvatelstvo/ 

- schválila rozpočet SMM Chropyně, p. o., na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2019-2021 

- schválila rozpočet ZŠ Chropyně, p. o. na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na 
ZŠ Chropyně na období 2019-2021 

- schválila rozpočet Zařízení školního stravování Chropyně, p. o. na rok 2018 a 
střednědobý výhled rozpočtu organizace na období 2019-2021 

- schválila rozpočet MŠ Chropyně, p. o. na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 
organizace na období 2019-2021 

- schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu v rámci investiční akce „Inženýrské sítě – Podlesí, II. etapa 

- schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
zatíženou nemovitost p.č. 1261/1 a 1597 mezi městem Chropyně a firmou E.ON 
Distribuce, a. s./vodojem – kabel NN/; 

- schválila úpravy rozpočtu v rámci schválených ukazatelů /oprava a udržování 
ocelového mostu v zahrádkářské kolonii, volba presidenta/; 

- schválila uzavření smlouvy mezi městem Chropyně a Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje, jejímž předmětem je bezúplatný převod vozidlové radiostanice pro 
JPO Chropyně; 

- souhlasila se stavbou „Revitalizace bytového domu v ulici Nádražní čp. 772-774“; 
- vzala na vědomí souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí 

stavby „Modernizace trati Brno – Přerov“, které vydalo MŽP dne 20.12.2017, vzala na 
vědomí pozvánku na vstupní jednání v profesi mosty, propustky a pozemní 
komunikace se záměrem předložit na tomto jednání vlastní dopravní řešení pro 
křížení modernizované trati s pozemními komunikacemi v katastru města 
Chropyně/16.1.2018/; 

- schválila vyhrazení parkovacích míst u č. p. 529 a 713 v Chropyni, která budou 
zpoplatněna dle vyhlášky o místním poplatku; 

- schválila přidělení bytu č. 14 v domě ul. Tyršova 833; 
- vzala na vědomí informace ředitele ZŠ Chropyně o čtvrtletním hlášení úrazů za 

období září – prosinec 2017; 



- schválila přijetí finančních darů pro účely zakoupení věcných cen do tomboly Plesu 
města od soukromých subjektů, firem a zájmových spolků; 

- schválila podporu rozvojovému záměru pro rok 2019 Sociální poradny Charity 
Kroměříž, podporu Osobní asistence Charity Kroměříž, podporu Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi; 

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a 
společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy 
kabelového vedení NN /Chropyně Drahy/; 

- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou 3xD spol. s r. o., 
jejímž předmětem je deratizace města pro rok 2018; 

- schválila na základě doporučení sociálního odboru přidělení dvou bytů 
s bezbariérovým přístupem v Domě s pečovatelskou službou v Chropyni vhodným 
žadatelům; 

- schválila zpracovaný návrh na kácení 2 ks stromů – smrků, nacházejících se v zahradě 
DPS a v zahradě za budovou městského úřadu / hrozící poškození majetku a zdraví 
obyvatel/; 

- schválila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Město 
Chropyně – tisk periodika“ a návrh firem k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení; 

- schválila užití znaku města Chropyně na výstavě s pracovním názvem „Jízda králů na 
Hané“, kterou bude pořádat od 17.5.2018 do 19.8.2018 Historický ústav 
Vlastivědného muzea v Olomouci; 

- schválila Výroční zprávu města Chropyně dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017; 

- schválila ukončení stávající rámcové dohody číslo 531979 mezi městem Chropyně a 
dosavadním dodavatelem mobilních telekomunikačních služeb; 

- schválila uzavření smlouvy o dílo na administraci výběrového řízení s Ing. Liborem 
Malůškem za cenu 10.000 Kč, zadávací dokumentaci a návrh firem k oslovení 
v uzavřeném výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Chropyně“; 

- schválila uzavření příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení s firmou TIZZI 
engineering, s.r.o, za cenu 18.150 Kč včetně DPH, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské 
služby města Chropyně“ /stavební práce/ a návrh firem v uzavřeném výběrovém 
řízení; 

- schválila uzavření příkazní smlouvy na zpracování zadávacích podmínek a organizaci 
výběrového řízení na akci „Zateplení spojovací chodby v Základní škole Chropyně, 
p.o., Komenského ulice – II. etapa“ mezi městem Chropyně a Ing. Lenkou 
Štajnerovou, za cenu 25.000 Kč bez DPH; 

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a to firmy TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., na 
akci „Oprava chodníků a osazení zábrany ulice Masarykova“ s cenou prací dle nabídky 
604.730 Kč bez DPH; 

- schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, 
Kroměříž, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora ve výši 36.000 
Kč; 



- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodloužení zápisu dokončení 
stavby rodinného domu na pozemku p. č. 175/27 v k. ú. Chropyně do katastru 
nemovitostí na termín 31.12.2020; 

- uložila zveřejnit záměr prodeje části pozemku o výměře cca 200 m2 v k. ú. Chropyně, 
p. č. 266/2 za cenu 200Kč/m2; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků bez doplatku ve vlastnictví 
města Chropyně v celkové výměře 16 540 m2 za pozemky ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Chropyně v celkové výměře 1 967 m2 bez doplatku /rozdíl 
v bonitě půdy/, daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona; 

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a 
firmou E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je umístění stavby s názvem 
„Chropyně, Hrad, garáže u ČOV, obnova NN“. Jedná se o síť technického vybavení, 
která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu; 

- schválila Zásady pro používání Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně 
/možnost čerpání příspěvku na kulturní pořady, sportovní činnost či rekreaci 
zaměstnancům, kteří se z provozních důvodů nemohou zúčastnit akcí pořádaných 
zaměstnavatelem Článek 2 ods.2/; 

- schválila uzavření Smlouvy o potravinové pomoci mezi městem Chropyně a 
Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, jejímž předmětem jsou bezúplatné dodávky 
potravin odebírající organizaci s cílem zajistit bezplatnou distribuci těchto potravin 
osobám v tísni; 

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Město 
Chropyně – tisk periodika“, a to nabídky firmy HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice; 

- schválila zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zateplení chodby v ZŠ Komenského v Chropyni – II. etapa“; 

- vzala na vědomí závěrečnou zprávu projektu „Rozšíření a modernizace veřejného 
osvětlení ve městě Chropyni – I. etapa“ a uložila pokračovat v přípravě II. etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení Chropyně s využitím dotačního programu EFEKT 
2018 na výměnu světel; 

- souhlasila s vydáním všech potřebných povolení ke stavbě „Revitalizace bytového 
domu č. p. 574 a 575 v ulici Dr. Emila Axmana v Chropyni; 

- souhlasila se stavbou „Víceúčelová hala HS Chropyně“, jejímž investorem je 
Arcibiskupství olomoucké. Jedná se o novou stavbu pro uskladnění obilí v areálu 
bývalého statku Chropyně; 

-  schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce na zatíženou nemovitost p. č. 668/2 a p. 
č. 267/1 v k. ú. Chropyně / kabel NN/; 

- zrušila výběrové řízení na akci „Poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb  
pro město Chropyně“ konané dne 27.02.2018; 

- schválila přidělení bytu č. 5 v ulici Tyršova 833 Chropyně;      
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení pozemků p. č. 710, 

715/15 a 715/2 o celkové výměře 9 415/m2 za 350 Kč/m2 / stanovena průměrná 
cena pozemků z důvodu různých hodnot pozemků/. Jedná se o strategické pozemky 
v oblasti přednádražního prostoru a lokality Zadní díly v Chropyni; 



- doporučila zastupitelstvu města schválit Protokol města Chropyně č. 5 o předání 
majetku mezi městem Chropyně a Správou majetku města Chropyně v celkové 
hodnotě 6.464.722,98 Kč; 

- doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozbor hospodaření města Chropyně 
za rok 2017; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků od Českých drah, a. s., 
p. č. 605/1 a 605/3 o celkové výměře 1881 m2 za cenu 270 000 Kč /jednání probíhala 
již v roce 2017, bylo třeba schválení dozorčí rady společnosti ČD, a.s./; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v lokalitě Podlesí k. ú. 
Chropyně p. č. 192/21, 192/24, 180/7; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů 
vlastníkům bytového fondu ve městě; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 
v roce 2018, kterým se upravuje oblast příjmů a financování ve výši 12.251.700 Kč a 
oblast výdajů ve stejné výši; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí finanční podpory 
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje v celkové maximální výši 1.200.000 Kč pro rok 2018; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace příspěvkové organizaci 
Sociální služby města Kroměříže ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu provozních 
nákladů v roce 2018 spojených s pobytem obyvatel domovů pro seniory, kteří byli 
původně občany našeho města; 

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace /sociální oblast/ 
z rozpočtu města Chropyně na rok 2018 mezi městem a ostatními příjemci v celkové 
výši 100.000 Kč v souladu se schválenou Vnitřní směrnicí č. 6/2016; 

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2016 – Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města na podporu zájmových a volnočasových aktivit občanů města 
Chropyně, především dětí a mládeže do 19 let na rok 2018 v celkové výši 175.750 Kč; 

- doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v souladu s Vnitřní 
směrnicí č. 6/2016 na podporu sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, 
především dětí a mládeže do 19 let na rok 2018 z PROGRAMU S I : TJ Chropyně 
557.200 Kč, Fotbalový klub Chropyně 234.200 Kč, oddíl Cyklosport Chropyně 66.100 
Kč; PROGRAM S IV: TJ Chropyně 449.000 Kč, Fotbalový klub Chropyně 117.200 Kč; 

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Chropyně v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2016 z titulu PROGRAM S na podporu 
sportovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 
19 let mezi městem a ostatními příjemci v celkové výši 360.600 Kč; 

- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, 
jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora za cenu 15.000 Kč 
na akci „Kompostárna Chropyně – sociální zázemí“; 



- schválila Vnitřní směrnici č. 1/2018 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na stavební práce, dodávky a služby /dodávky do předpokládané hodnoty 
200 tis. Kč/; 

- vzala na vědomí informaci České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení 
nákladů za odpadové hospodářství obcí, obsahující v případě prosazení účelové 
nevládní novely zákona o odpadech násobné zdražení skládkovacích poplatků a 
nesouhlasila s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na 
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství; 

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku stavebních prací akce „Zvýšení 
kvality a dostupnosti pečovatelské služby města Chropyně“, firmy KERAMO D – 
Dohorák, s. r. o. Kvasice s cenou prací dle nabídky 426.353 Kč bez DPH; 

- schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Chropyně a firmou OB RUBICONE, 
s. r. o., Kroměříž, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora za 
cenu 28.000 Kč bez DPH na akci „Oprava chodníku a osazení zábrany ul. Masarykova 
Chropyně“; 

- schválila Účetní závěrku MŠ Chropyně, Tyršova ul., za rok 2017, Výroční zprávu 
hospodaření MŠ Chropyně za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 
105.179,41 – 70% jako příděl do rezervního fondu, 30% příděl do fondu odměn 
organizace a doporučila zastupitelstvu města vzít výroční zprávu o hospodaření MŠ 
na vědomí; 

- schválila Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně za rok 2017, Výroční 
zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně a rozdělení 
hospodářského výsledku ve výši 21.865,93 Kč – 40% jako příděl do rezervního fondu a 
60% do fondu odměn organizace a doporučila zastupitelstvu města vzít zprávy na 
vědomí; 

- schválila Účetní závěrku Základní školy Chropyně za rok 2017, Výroční zprávu o 
hospodaření za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 214.108,13 Kč – 
60% jako příděl do rezervního fondu a 40% jako příděl do fondu odměn organizace a 
doporučila zastupitelstvu města vzít zprávy na vědomí; 

- schválila Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně za rok 2017, Výroční zprávu 
o hospodaření SMM za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 
143.917,60 Kč – 20% jako příděl do rezervního fondu a 80% do fondu odměn 
organizace a doporučila zastupitelstvu města vzít zprávy na vědomí; 

- schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb mezi 
městem Chropyně a firmou ON-Poradenství, s. r. o., Dolní Libina, jejímž předmětem 
je vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a 
následujících Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za měsíční paušál 3.500 Kč bez 
DPH; 

- schválila uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem 
Chropyně a společností Zdrav.Chropyně, ul. Moravská, jejímž předmětem je 
poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnancům města Chropyně zařazených 
do Městského úřadu Chropyně za smluvní cenu 500 Kč za zaměstnance a rok.                                          


