
Zastupitelstvo města Chropyně 
 

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

Datum jednání: 26.09.2018, čas jednání: 16:00, místo jednání: městské kulturní středisko, místnost č. 10 

 

Program jednání: 

1. Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0083-ZM2018 

 
2. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně 
 Předkladatel: Božena Hrabalová Číslo materiálu: 0074-ZM2018 

 
3. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Bc. Ivo Novotný Číslo materiálu: 0075-ZM2018 

 
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Mgr. Milan Bajgar Číslo materiálu: 0076-ZM2018 

 
5. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně 
 Předkladatel: Mgr. Stanislav Kalinec Číslo materiálu: 0077-ZM2018 

 
6. Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0072-ZM2018 

 
7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018 
 Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová Číslo materiálu: 0071-ZM2018 

 
8. Majetkoprávní záležitosti 
 Předkladatel: Veronika Langrová Číslo materiálu: 0063-ZM2018 

 1. Prodej pozemku parcela číslo 30/2 a 30/3 v lokalitě nám. Svobody v k. ú. Chropyně 

 2. Prodej pozemku parcela číslo 110/5 v lokalitě Mlýn v k. ú. Chropyně 

 3. Bezúplatný převod pozemků parcela číslo 1239/4, 1239/12, 1217/57 a 1239/17 v lokalitě Drahy v k. ú. Chropyně 

 4. Bezúplatný převod pozemků parcela číslo 986/4, 986/6 a 986/7 lokalitě u hřbitova v k. ú. Chropyně 

 5. Prodej stavebního pozemku parcela číslo 180/5 a parcelní číslo 180/8  v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně 

 6. Prodej stavebního pozemku parcela číslo 177/6 v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně 

 7. Výpravní budova v železniční stanici v Chropyni 

 8. Žádost Fotbalového klubu Chropyně, z.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně 

 
9. Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení 

školního roku 2018/2019 
 Předkladatel: Mgr. Milan Bajgar Číslo materiálu: 0078-ZM2018 

 
10. Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení 

školního roku 2018/2019 
 Předkladatel: Magdalena Ratůzná Číslo materiálu: 0079-ZM2018 

 
11. Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a 

zahájení školního roku 2018/2019 
 Předkladatel: Iveta Mašíková Číslo materiálu: 0080-ZM2018 

 
12. Informace o plnění Volebního programu Zastupitelstva města Chropyně ve volebním období 2014-2018 
 Předkladatel: Božena Hrabalová Číslo materiálu: 0081-ZM2018 

 



13. Návrh na udělení ocenění osobnostem města Chropyně při příležitosti oslav 100. výročí republiky 
 Předkladatel: Božena Hrabalová Číslo materiálu: 0082-ZM2018 

 

 
 
Ing. Věra Sigmundová v. r. 

starostka města 
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