
Zastupitelstvo města Chropyně 
 

POZVÁNKA 
na jednání, které svolávám v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

Datum jednání: 28.03.2018, čas jednání: 16:00, místo jednání: městské kulturní středisko, místnost č. 10 

 

Program jednání: 

1. Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0021-ZM2018 

 
2. Informace o plánovaném zdvoukolejnění trati Brno-Přerov 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0002-ZM2018 

 
3. Změna č. 2 Územního plánu Chropyně (těžba štěrkopísku, Hejtman) 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0020-ZM2018 

 
4. Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy VD Ferdus, s. r. o.) 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0022-ZM2018 

 
5. Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní a dopravní situaci ve městě Chropyni za rok 2017 
 Předkladatel: npor. Bc. René Šimčík, DiS. Číslo materiálu: 0023-ZM2018 

 
6. Informace o stavebně-technickém stavu budovy radnice a rozpočtu rekonstrukce 
 Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec Číslo materiálu: 0024-ZM2018 

 
7. Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0038-ZM2018 

 
8. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně 
 Předkladatel: Božena Hrabalová Číslo materiálu: 0025-ZM2018 

 
9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Bc. Ivo Novotný Číslo materiálu: 0026-ZM2018 

 
10. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Mgr. Milan Bajgar Číslo materiálu: 0001-ZM2018 

 
11. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec Číslo materiálu: 0027-ZM2018 

 
12. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0018-ZM2018 

 
13. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 
 Předkladatel: Mgr. Milan Bajgar Číslo materiálu: 0028-ZM2018 

 
14. Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 
 Předkladatel: Magdalena Ratůzná Číslo materiálu: 0029-ZM2018 

 
15. Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 
 Předkladatel: Marcela Vinklárková Číslo materiálu: 0030-ZM2018 

 
16. Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2017 
 Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec Číslo materiálu: 0031-ZM2018 



 
17. Rozpočtové opatření města Chropyně č.1 v roce 2018 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0019-ZM2018 

 
18. Majetkoprávní záležitosti 
 Předkladatel: Veronika Langrová Číslo materiálu: 0006-ZM2018 

 
19. Delegace místostarostky na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
 Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec Číslo materiálu: 0032-ZM2018 

 
20. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chropyně 

č. 1/2006 - Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády 
č. 396/2001 Sb. 

 Předkladatel: Veronika Langrová Číslo materiálu: 0033-ZM2018 

 
21. Všeobecná rozprava 
 Předkladatel:  Číslo materiálu: 0034-ZM2018 

 

 

 
Ing. Věra Sigmundová v. r.  

starostka města 
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