
 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Zápis z 24. jednání dne 28.03.2018 
 
 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

schvaluje 

vyřazení bodu „Návrh na změnu Územního plánu Chropyně (plochy VD Ferdus, s. r. o.)“ z programu jednání. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

schvaluje 

program jednání č. 24 dne 28.03.2018. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

1. Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0001/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. souhlasí  

s textem Memoranda Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska, ve 
znění: "Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje uznání a poděkování zaměstnancům Kroměřížské nemoc-
nice, a. s., za práci, kterou vykonávají ve prospěch občanů  Kroměříže a celého regionu. Zastupitelstvo města 
Kroměříže považuje Kroměřížskou nemocnici, a. s., za klíčovou infrastrukturu regionu poskytující zdravotní 
péči. 

Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že spektrum odborností poskytujících zdravotní péči v Kroměříž-
ské nemocnici,  a. s., odpovídá dlouhodobým potřebám kroměřížského regionu.  

Zastupitelstvo města Kroměříže považuje za alarmující situaci nedostatku praktických lékařů a stomatologů 
v regionu a nabádá Zlínský kraj v prvé řadě k řešení problematiky regionální  dostupnosti praktických lékařů 
a stomatologů v krátkodobém a střednědobém horizontu, kterou Zastupitelstvo města Kroměříže považuje 
za akutnější prioritu k řešení z hlediska občanů Kroměřížska. 

Zastupitelstvo města Kroměříže je toho názoru, že  představy uvedené v materiálu „Základní směry řízení ne-
mocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“ na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 5. 
února 2018 o tzv. centralizaci specializované péče vedoucí k omezení či ukončení činnosti oddělení s mimo-
řádně dobrou pověstí v Kroměřížské nemocnici, a. s., jsou cestou ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče v 
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kroměřížském regionu. Materiál neodpovídá na řadu základních otázek provozního charakteru. Není znám ani 
reálný ekonomický dopad případných rozhodnutí a faktická přidaná hodnota zásadní změny systému oproti 
stávajícímu stavu. Centralizace běžné specializované péče a její odsun mimo okresní nemocnice jde na úkor 
kvality, bezpečnosti a dostupnosti péče a bude mít vážné dopady pro fungování celého systému zdravotní 
péče.  

Zastupitelstvo města Kroměříže konstatuje, že navržené změny by měly zásadní negativní dopad na ekono-
mickou a provozní životaschopnost Kroměřížské nemocnice, a. s., poskytující základní zdravotní péči obča-
nům Kroměřížska a vedly by ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Záměry v navržené podobě činí z Kromě-
řížské nemocnice, a. s., zdravotnické zařízení neposkytující dlouhodobou perspektivu ani z hlediska personál-
ního zajištění a podvazuje tak její další rozvoj. Takový vývoj považuje Zastupitelstvo města Kroměříže za 
škodlivý. 

Zastupitelstvo města Kroměříže souhlasí s myšlenkou centralizace tzv. superspecializované péče, argument 
o zvýšení bezpečnosti centralizací běžné specializované péče však nepovažuje za opodstatněný. Naopak Za-
stupitelstvo města Kroměříže se domnívá, že zcela v rozporu s proklamovaným zvýšením bezpečnosti paci-
entů i zdravotníků je představa o přesouvání personálu mezi zdravotnickými zařízeními a stejné pochybnosti 
panují i v otázce společného lůžkového  fondu. 

Zastupitelstvo města Kroměříže rovněž vyzývá Zlínský kraj k urychlenému dokončení přerušené realizace zá-
měru instalace a provozování magnetické rezonance, pro které má Kroměřížská nemocnice, a. s., platný sou-
hlas přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR.Významně se tím zlepší dostupnost tohoto dnes již 
standardního vyšetření pro pacienty našeho regionu a ukončí jejich znevýhodnění k přístupu k nezatěžujícím 
zobrazovacím metodám v rámci Zlínského kraje. Zastupitelstvo města Kroměříže vyjadřuje obavu, že další 
zdržování investice ohrožuje realizaci magnetické rezonance  z veřejných zdrojů. 

Zastupitelstvo města Kroměříže podporuje postupnou realizaci smysluplných kroků vedoucích ke zvýšení 
efektivity provozních nákladů zdravotnických zařízení jako jsou společné nákupy léků a zdravotnického ma-
teriálu, energií či jednání se zdravotními pojišťovnami." 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

2. Informace o plánovaném zdvoukolejnění trati Brno-Přerov 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0002/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informace  o stavu připravy projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu 
"Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba", 

II. odmítá  

variantu křížení krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou železniční tratí prostřednictvím 
podjezdu v ulici Tovačovská, a 

III. ukládá  

projednat variantu křížení krajské komunikace směrem na Záříčí s modernizovanou železniční tratí prostřed-
nictvím tzv. obchvatu města Chropyně se všemi vlastníky pozemků, kteří se v trase navrhovaného obchvatu 
nacházejí a výsledky předložit investorovi stavby modernizace trati. 

Ke kontrole: 
Termín: 25.04.2018 Pověřen: Ing. Jiří Pospíšil 

 
Projednáno - usnesení přijato 
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3. Změna č. 2 Územního plánu Chropyně (těžba štěrkopísku, Hejtman) 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0003/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. schvaluje  

záměr pořízení změny č. 2 Územního plánu Chropyně, spočívající ve zrušení stávajících zastavitelných ploch 
definovaných v územním plánu symbolem T - těžba s ID č. 85 a symbolem D - komunikace s ID č. 84 s obnovením 
předchozího stavu využití dotčených pozemků, 

II. určuje  

zastupitelku Ing. Věru Sigmundovou, starostku města Chropyně, spoluprací s pořizovatelem při pořizování 
změny č. 2. Územního plánu Chropyně, a 

III. ukládá  

požádat Městský úřad Kroměříž, jako pořizovatele územně plánovacích dokumentací, o pořízení změny č. 2 
Územního plánu Chropyně. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

4. Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní a dopravní situaci ve městě Chropyni za rok 
2017 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0004/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu města Chropyně v roce 2017. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

5. Informace o stavebně-technickém stavu budovy radnice a rozpočtu rekonstrukce 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0005/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informaci o stavebně technickém stavu budovy radnice v Chropyni, kterou zpracovala firma BM-BAUMAS, 
spol. s r. o., se sídlem Na Veselí 51 Praha, IČ: 26142911. Součástí posouzení je propočet nákladů na provedení 
stavebních úprav a udržovacích prací budovy. 

Projednáno - usnesení přijato 
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6. Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0006/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

informace o záměru města Kroměříže realizovat ve spolupráci s dotčenými obcemi  protipovodňová opatření 
v povodí řeky Moravy. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

7. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0007/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2017 do 28. března 2018. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0008/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za I. čtvrtletí roku 2018. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

9. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0009/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za I. čtvrtletí roku 2018. 

Projednáno - usnesení přijato 
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10. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0010/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Zprávu o činnosti Výboru pro ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně za I. čtvrtletí roku 
2018. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

11. Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0011/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Informace o hospodaření města Chropyně v roce 2017. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

12. Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0012/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 a také rozdělení 
hospodářského výsledku. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

13. Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2017 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0013/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 
2017 a také rozdělení hospodářského výsledku. 

Projednáno - usnesení přijato 
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14. Výroční zpráva o hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. 
o., za rok 2017 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0014/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, 
p. o., za rok 2017 a také rozdělení hospodářského výsledku. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

15. Výroční zpráva o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2017 
 

USNESENÍ ČÍSLO 0015/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. bere na vědomí  

Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2017 a také rozdělení hospodář-
ského výsledku. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

16. Rozpočtové opatření města Chropyně č.1 v roce 2018 
 
USNESENÍ ČÍSLO 0016/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. schvaluje  

Rozpočtové opatření č.1 v roce 2018 města Chropyně. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

17. Majetkoprávní záležitosti 
 

Podbod č. 1: Žádost o odklad termínu zápisu stavby do katastru nemovitostí 

  

USNESENÍ ČÍSLO 0017/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 
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prodloužení zápisu dokončení stavby rodinného domu na pozemku parcela číslo 175/27 v katastrálním území 
Chropyně, lokalita Podlesí, manželům  a , oba bytem  

, do katastru nemovitostí z termínu 13.04.2019 na termín 31.12.2020. 

Projednáno - usnesení přijato 
 

 

Podbod č. 2: Směna pozemků s Římskokatolickou farností Chropyně 

  

USNESENÍ ČÍSLO 0018/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

směnu pozemků bez doplatku mezi městem Chropyně a Římskokatolickou farností Chropyně, se sídlem Ko-
menského 31 Chropyně, IČ: 18189415. Pozemky  ve vlastnictví města Chropyně parcelní čísla 1675/25 o vý-
měře 14 028 m2 a 1907/5 o výměře 2 512 m2, v celkové výměře 16.540 m2 se smění za pozemky ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Chropyně parcelní čísla 990 o výměře 417 m2, 991/2 o výměře 43 m2v, 986/2 o výměře 
218 m2, 986/5 o výměře 129 m2, 998/1 o výměře 781 m2 a 325/2 o výměře 379 m2, v celkové výměře 1 967 m2, 
vše v katastrálním území Chropyně. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Chropyně. Daň z na-
bytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

Podbod č. 3: Převod majetku k hospodaření Správě majetku města Chropyně, p. o. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0019/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

Protokol města Chropyně č. 5 o předání majetku mezi městem Chropyně a Správou majetku města Chropyně, 
p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 47933763,  v celkové hodnotě 6.464.722,98 Kč. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 
 
Podbod č. 4: Odkoupení pozemku p. č. 605/1 a p. č.  605/3 v k. ú. Chropyně od Českých drah, a. s. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0020/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

odkoupení pozemků parcela číslo 605/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 960 m2 a parcela číslo 
605/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 921 m2 v katastrálním území Chropyně od Českých drah, 
a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222 Praha 1, IČ: 70994226, za cenu 270.000 Kč. Náklady na zaplacení 
správního poplatku za řízení o povolení vkladu ponese prodávající. 

 
Projednáno - usnesení přijato 
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Podbod č. 5: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajiš-
tění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 číslo: 
D/0265/2018/SOC 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0021/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti so-
ciálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 číslo: D/0265/2018/SOC. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

Podbod č. 6: Prodej pozemku parcela číslo 266/29 pod zámkem v Chropyni v k. ú. Chropyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0022/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

prodej pozemku parcela číslo 266/29,  travní plocha, o výměře 191 m2 v katastrálním území Chropyně,  panu 
, narozen , bytem , za cenu 210 Kč/m2. Veškeré náklady 

spojené s prodejem uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

Podbod č. 7: Odkoupení pozemků p.č. 710, p.č. 715/15, p.č. 715/2 v k. ú. Chropyně 

 
Projednáno - usnesení nebylo přijato 
 
 

 

Podbod č. 8: Prodej stavebního pozemku p. č. 180/7 (pomocné číslo 29)  v lokalitě Podlesí v k. ú. Chro-
pyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0024/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

prodej pozemku parcela číslo 180/7 (pomocné číslo 29) o výměře 1 147 m2 v katastrálním území Chropyně 
manželům , narozena , a , narozen , oba by-
tem , za cenu 500 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 8. 

 
Projednáno - usnesení přijato 
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Podbod č. 9: Prodej stavebního pozemku p. č. 192/24 (pomocné číslo 24) v lokalitě Podlesí v k. ú. Chro-
pyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0025/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

prodej pozemku parcela číslo 192/24 (pomocné číslo 24) o výměře 547 m2 v katastrálním území Chropyně man-
želům , narozena , a , narozen , oba bytem  

, za cenu 520 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 9. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

Podbod č. 10: Prodej stavebního pozemku p. č. 192/21 (pomocné číslo 19)  v lokalitě Podlesí v k. ú. Chro-
pyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0026/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

prodej pozemku parcela číslo 192/21 (pomocné číslo 19) o výměře 855 m2  v katastrálním území Chropyně panu 
,  narozen ,  bytem , za cenu 501 Kč/m2 dle důvodové zprávy 

bod č. 10. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

 

Podbod č. 11: Prodej stavebního pozemku p. č 180/6 (pomocné číslo 21) v lokalitě Podlesí v k. ú. Chro-
pyně 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0027/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

prodej pozemku parcela číslo 180/6 (pomocné číslo 21) o výměře 590 m2  v katastrálním území Chropyně, man-
želům , narozena , a , narozen , oba  bytem  

, za cenu 500 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 11. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

Podbod č. 12: Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parcela číslo 668/7 v k. ú. Chropyně 

  

USNESENÍ ČÍSLO 0028/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 
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odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku parcela číslo 668/7 o výměře 271 m2 v katastrálním území 
Chropyně od pana , bytem , za cenu 24.390 Kč. Veškeré náklady spojené s vy-
koupením podílu pozemku uhradí město Chropyně. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 
Podbod č. 13: Žádost o dotaci z rozpočtu města - Sociální služby města Kroměříže 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0029/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Chropyně a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., 
IČ: 65270029, se sídlem Žerotínova 2907/67 Kroměříž, ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu provozních 
nákladů v roce 2018 spojených s pobytem obyvatel domovů pro seniory, kteří byli původně občany města 
Chropyně. 

Ke kontrole: 
Termín: 11.04.2018 Pověřen: Bc. Dana Jedličková 

Projednáno - usnesení přijato 
 
 

 

Podbod č. 14: Dotace z rozpočtu města - sportovní aktivity 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0023/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně 

I. schvaluje 

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 Chropyně z titulu PROGRAM S na podporu spor-
tovních aktivit a sportovního vyžití občanů města, především dětí a mládeže do 19 let, na rok 2018 mezi měs-
tem Chropyně a příjemci: 

 

1. z titulu PROGRAM S I - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti: 

a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333,  ve výši 557.200 Kč, 

b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 234.200 Kč, 

c) Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, se sídlem Komenského 348 Chropyně, IČ: 
65268792, ve výši 66.100 Kč. 

 

 2. z titulu PROGRAM S IV - podpora provozování sportovních zařízení: 

a) TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně  IČ: 00545333, ve výši 449.000 Kč, 

b) Fotbalový klub Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve výši 117.200 Kč. 

Ke kontrole: 
Termín: 11.04.2018 Pověřen: Bc. Dana Jedličková 

Projednáno - usnesení přijato 
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18. Delegace místostarostky na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a. s. 

 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0030/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. schvaluje  

delegování místostarostky města Chropyně paní Boženy Hrabalové na Valnou hromadu společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/65 Kroměříž, IČ: 49451871, konanou dne 23. května 
2018. 

Projednáno - usnesení přijato 

 

 

19. Návrh obecně závazné vyhlášky města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně závazná vy-
hláška města Chropyně č. 1/2006 - Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového 
fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0031/24ZM/2018: 

Zastupitelstvo města Chropyně  

I. schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 
1/2006, Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Chropyně podle nařízení vlády 
č. 396/2001 Sb. 

 

 

20. Všeobecná rozprava 
 

V rámci tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová, v. r. Božena Hrabalová, v. r. 
starostka města místostarostka města 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Blažek, v. r. Josef Horák, v. r. 
ověřovatel ověřovatel 




