ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ
Zápis z 26. jednání dne 26.09.2018
Přítomni:

Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček,
Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý

Omluveni:

Mgr. Igor Štěpánek

Neomluveni:

Ing. Jaroslav Hloušek

Předsedající:

Ivan Juřena

Zapisovatelka:

Jana Bajgarová, Ing. Dana Jedličková

Ověřovatelé:

Mgr. Milan Bajgar, Miroslav Charvát

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Člen Rady města Chropyně pan Ivan Juřena, pověřený řízením dnešního zasedání Zastupitelstva města Chropyně, zahájil zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:03 přivítáním všech přítomných. Upozornil na pořizování audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu, a určil zapisovatele dnešního jednání a ověřovatele zápisu.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů. V okamžiku zahájení bylo přítomno 13 zastupitelů. V průběhu úvodního slova dorazil Ing. Krejčíř, přítomno
je 14 členů zastupitelstva. Paní Rapantová předem ohlásila, že na jednání dorazí později.
Dále oznámil, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli podepsán bez připomínek, doposud nebyly k zápisu předloženy žádné připomínky, v souladu s jednacím řádem však vyzval přítomné členy rady k podání námitek proti zápisu
z předchozího jednání. Žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
Předsedající na závěr zahajovací části předložil návrh programu a vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program
jednání:

1.

Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko

2.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

3.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

5.

Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně

6.

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018

7.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018

8.

Majetkoprávní záležitosti
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 v lokalitě u hřbitova v k. ú. Chropyně
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9.

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

Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019

10. Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019
11. Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a
zahájení školního roku 2018/2019
12. Informace o plnění Volebního programu Zastupitelstva města Chropyně ve volebním období 2014-2018
13. Návrh na udělení ocenění osobnostem města Chropyně při příležitosti oslav 100. výročí republiky
14. Všeobecná rozprava

USNESENÍ
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
program jednání č. 26 dne 26.09.2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

1. Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměřížsko
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0083-ZM2018
Ing. Věra Sigmundová

Starostka města předložila přítomným zastupitelům nový návrh Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu
"Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž". Předmětem navržené smlouvy je spolupráce na přípravě a realizaci protipovodňových opatření na ochranu Kroměříže. Záměrem města Kroměříž je získání obcí, kterých
se záměr dotýká, pro spolupráci na přípravě a realizaci projektu. Pro město Chropyně má předložený návrh negativní
dopady. Realizací záměru by došlo ke zhoršení průběhu případných povodní v místní části Plešovec.
Odbor výstavby a životního prostředí hodnotí stávající podobu záměru jako skutečně důmyslnou a propracovanou
ochranu města Kroměříž před povodněmi. Současně záměr generuje podmínky pro lepší hospodaření s vodou v krajině
v období sucha. Voda, která ale nepoteče při povodních přes Kroměříž musí protéci jiným místem, s největší pravděpodobností přes katastr Plešovce včetně jeho zastavěné části.
Návrh smlouvy projednala rada města. Nedoporučuje zastupitelstvu jej schválit. Návrh byl projednán i ve výboru na
ochranu životního prostředí, i ten doporučuje zastupitelstvu na partnerství při přípravě tohoto projektu nepřistoupit.
I přes neschválení smlouvy bude město Chropyně moci i nadále aktivně zasahovat do formování projektu a jeho realizace.
Rozprava:

strana 3

Pana Charváta zajímalo, jak se město Kroměříž vypořádalo s námitkami města Chropyně, které k tomuto projektu byly
vzneseny již při předchozím projednávání této záležitosti. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že předložený návrh smlouvy
řeší zatím pouze úhradu nákladů projektu (90 % Kroměříž, 10 % dotčené obce a města). Projekt samotný nebyl doposud nijak změněn. Jelikož protipovodňová opatření jednoho města nesmí zhoršovat povodňovou situaci v jiném městě,
bude Chropyně důsledně pokračovat v tlumočení námitek na zhoršení situace v místní části Plešovec tímto záměrem.
Pan Ing. Blažek chtěl vědět, kdo z ostatních dotčených měst a obcí se ke smlouvě už připojil. Paní Ing. Sigmundová ví o
připojení obce Skaštice, snad i města Hulín. O postoji obce Břest však nemá zatím informace.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0050/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně ne s chv al uj e
Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž", se smluvními partnery, kterými mají být město Kroměříž, město Hulín, město Chropyně, obec Břest, obec
Skaštice a Povodí Moravy, s. p.
Hlasování
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 1
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D, Veronika
Langrová, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Miroslav Charvát
Nehlasoval: Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

2. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0074-ZM2018
Božena Hrabalová

Paní místostarostka přednesla úvodní slovo ke zprávě o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva
dne 20. června 2018. Rada města se sešla celkem pětkrát.
Podrobné informace jsou v písemném materiálu k tomuto bodu jednání, ten je zveřejněn na webových stránkách
města. Informace stejného rozsahu jsou pravidelně zveřejňovány i ve Zpravodaji města Chropyně.

Rozprava:
Pana Ing. Krejčíře zajímalo, co se skrývá pod zkratkou BRKO v souvislosti s projednáváním Příkazní smlouvy na předcházení vzniku BRKO v Chropyni pořízením domácích kompostérů. Paní Ing. Sigmundová vysvětlila přítomným, že tato
zkratka se rozkládá do slov biologicky rozložitelný komunální odpad. Rada města se o tuto dotaci sice zajímá, ale
jelikož nechce zavazovat nové zastupitelstvo, žádost o dotaci podala, ale teprve nové zastupitelstvo rozhodne, zda ji
přijme. Proto je do výše uvedené příkazní smlouvy zakomponována podmínka, že k úhradě, z této smlouvy vyplývající,
dojde pouze v případě, že zastupitelstvo přijetí dotace schválí. V opačném případě nebude v této věci město platit nic.
Pana Ing. Krejčíře ještě zajímal obsah zkratky u projektu Arcibiskupství olomouckého Posklizňová linka HS Chropyně.
Vysvětlení podal Ing. J. Pospíšil. HS je zkratka pro hospodářské středisko. Pan Ing. Krejčíř chtěl vědět, kde bude tato
linka umístěna. Pan Ing. J. Pospíšil sdělil, že záměrem investora je výstavba nového objektu za stávajícími budovami
bývalého státního statku.
Pan Ing. Krejčíř chtěl znát důvody zamítavého rozhodnutí rady k návrhu tajemníka na pořízení hlasovacího a konferenčního systému. Pan Ing. Rosecký uvedl, že důvodem předložení jeho návrhu byla snaha o zajištění kvalitní zvukové
nahrávky, která by následně mohla být zveřejňována. Systém by napomáhal vyhledávání konkrétních pasáží v audiozáznamu. Rada města však rozhodnutí v této věci přenechala až novému vedení města.
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Pan Ing. Krejčíř se ještě zeptal na důvody nesouhlasu rady s novým uspořádáním veřejného prostranství u domu č.p.
795 na ulici Hrad (dvůr za bývalým objektem tzv. Hraďanky) v souvislosti se záměrem výstavby zahradního altánu
fyzickou osobou. Pan Ing. J. Pospíšil uvedl, že žadatelka byla upozorněna na to, že výstavba altánu v bezprostřední
blízkosti obytného domu bude muset splňovat bezpečnostní a požární hlediska, je k nim třeba dodat potřebnou dokumentaci. Žadatelka toto však nesplnila. Dále je v místě uvažované výstavby sušák na prádlo, který užívají ostatní obyvatelé tohoto obytného domu. K jeho odstranění měla žadatelka předložit souhlas ostatních obyvatel domu, tento
také nepředložila.
Pan Mgr. Vlasatý vyjádřil nespokojenost nad tím, že rada města vydává další finanční prostředky za odpady, a to formou pořízení domácích kompostérů, když ještě město není přesvědčeno o tom, že tyto budou vůbec potřebné. Chtěl
vědět, kolik bude administrace projektu na pořízení domácích kompostérů stát. K projektu požádal o více informací.
Paní Ing. Sigmundová zopakovala, že tento projekt doposud nestál ani korunu, pokud město dotaci nepřijme, nebude
stát ani korunu. Domácí kompostéry by mohly být rozdány majitelům nemovitostí ve městě ke kompostování odpadů
z domácností. Na zpracování odpadu z městských ploch a ze dvorů a zahrádek je ve městě kompostárna. Ke snížení
objemu komunálního odpadu by výrazně pomohlo, kdyby z něj byl vyjmut biologicky rozložitelný odpad typu slupky
od brambor a další odpad z kuchyně, a tento byl ukládán do domácích kompostérů. Pan Mgr. Vlasatý pochyboval o
správném provozu kompostárny i o účelu pořízení domácích kompostérů. Pan Bc. Novotný by naopak domácí kompostér uvítal, o možnost jeho využívání se rád přihlásí, odpadu v zahrádce má velké množství.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0051/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 20. června do 26. září 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 11, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 1
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová
Proti: Zdržel se: Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Nehlasoval: Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

3. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0075-ZM2018
Bc. Ivo Novotný

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně se v mezidobí sešel dvakrát. Na svých jednáních se zabýval kontrolou
usnesení Rady města Chropyně a Zastupitelstva města Chropyně. Dále provedl kontrolu investiční akce "Oprava chodníků a osazení zábrany, ulice Masarykova".
Rozprava:
Pan Mgr. Vlasatý se vrátil k již minule projednávanému ustanovení opatrovníka městu u podaného trestního oznámení
ve věci vyplácení dohod, kde je - dle jeho slov - trestně stíhána paní starostka. Telefonicky požadoval po JUDr. Machancové podání bližších informací. Paní Ing. Sigmundová jej opravila, opatrovníkem města byla ustanovena JUDr. Machurová. Pan Mgr. Vlasatý uvedl, že paní doktorka nebyla ochotna po telefonu podávat žádné informace nebo se dostavit na jednání zastupitelstva. Požádal o její přizvání na příští zasedání zastupitelstva. Chtěl vědět k této kauze aktuální informace. Paní Ing. Sigmundová odpověděla, že v této kauze byla městu ustanovena opatrovnice, paní Ing.
Sigmundová jako fyzická osoba se necítí být osobou oprávněnou k tomu, aby městu předkládala v této věci informa-
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ce. Paní Vlasatá uvedla, že si volala na Krajské ředitelství Policie ve Zlíně, kde jí - dle jejích slov - bylo telefonicky sděleno, že spis je uzavřený a je podán návrh na podání obžaloby. Dle slov paní Vlasaté bude paní starostka postavena
před soud. Pan Mgr. Vlasatý uvedl, že hlavní problém s odměnami vyplácenými prostřednictvím dohod mezi tajemníkem a paní starostkou je v tom, že o nich nevědělo zastupitelstvo. Panu Ing. Macháčkovi voliči připomínají, že to od něj
byl podvod na voliče, když kandidoval na starostu, přestože věděl, že odchází na jiné místo do Prahy. Jednání paní
starostky označil za podvod na voliče v přímém přenosu. Paní starostka ví, že bude postavena před soud, ale voliče o
tomto neinformuje. Pan Juřena upozornil Mgr. Vlasatého na to, že v tomto právním státě se ctí presumpce neviny, a
důrazně všechny požádal, aby se podle toho i skutečně chovali. Paní Ing. Sigmundová pouze dodala, že paní Vlasatá
má zcela jiné informace než ona.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0052/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 11, proti 2, zdrželo se 1, nehlasoval 1
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Bc. Ivo Novotný, Ing. Věra Sigmundová
Proti: Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Zdržel se: Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D
Nehlasoval: Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0076-ZM2018
Mgr. Milan Bajgar

Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně se od posledního jednání zastupitelstva města sešel pouze jedenkrát.
Vzhledem k tomu, že se na jednání výboru dostavili jen tři z jeho sedmi členů, nebyl výbor usnášeníschopný. K jednotlivým materiálům tohoto jednání zastupitelstva tedy výbor nezaujal žádná stanoviska.
V průběhu tohoto úvodního slova opustil jednání pan Bc. Novotný, přítomno je 13 členů zastupitelstva.
Rozprava:
V rámci rozpravy navrhl pan Ing. Macháček budoucímu zastupitelstvu, aby zvážilo snížení počtu členů výborů ideálně
na pět.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0053/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: -
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Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

5. Zpráva o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0077-ZM2018
Mgr. Stanislav Kalinec

Výbor pro ochranu životního prostředí zasedal ve třetím čtvrtletí letošního roku dvakrát, a to ve dnech 22. srpna a
11. září. Programem jednání byly aktuální otázky v oblasti problematiky ŽP ve městě Chropyni.

Rozprava:
V rámci rozpravy se pan Juřena zajímal o bližší informace k záměru výstavby vodního kanálu pro vodácký klub v Kroměříži a důvody negativního stanoviska výboru k tomuto záměru. Pan Ing. Pospíšil uvedl, že se jedná o záměr vybudování cca tři kilometry dlouhého kanálu pro vodáky v oblasti bývalého vodního toku Korytná (od Strže směrem k lesnímu
porostu v katastrálním území města Chropyně). Členům výboru vadí aktivní zásah člověka do přirozeného přírodního
prostředí. Pan L. Blažek připomněl, že se jedná o dlouhodobý záměr, který komplikují nevyjasněné majetkové vztahy
k dotčeným pozemkům a velká finanční náročnost.
Pana Charváta v zápisech z jednání výboru zaujal návrh na zřízení jednoho speciálního pracovního místa pod SMM, a to
člověka, který se bude komplexně věnovat péči o zeleň ve městě. Chtěl vědět, zda SMM tomuto návrhu vyhověla. Pan
Mgr. Kalinec uvedl, že tento návrh nebyl schválen potřebnou většinou členů výboru. Pan Ing. Kotula dodal, že výbor je
pouze poradním orgánem zastupitelstva a jeho členové nemají právo ukládat úkoly.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0054/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Výboru na ochranu životního prostředí Zastupitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

6. Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0072-ZM2018
Ing. Věra Sigmundová

Na základě skutečných údajů je předkládán Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců letošního roku. Tento
materiál podává informaci o hospodaření města Chropyně v členění podle schváleného rozpočtu zastupitelstvem
města. Z celkových údajů vyplývá, že příjmy jsou dosud plněny na 70,21 % a výdaje čerpány na 43,15 %. Nízké čerpání
výdajů je způsobeno realizací investičních výdajů až ve druhé polovině letošního roku.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0055/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 12, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D
Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

7. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0071-ZM2018
Ing. Věra Sigmundová

Na základě skutečností a požadavků bylo sestaveno další rozpočtové opatření v tomto roce. Celkové plánované úpravy
v příjmech i výdajích činí 1.242.430 Kč. Celková výše rozpočtové rezervy po těchto úpravách bude 1.328.190 Kč.
Rozprava:
Pan Mgr. Vlasatý navrhl budoucímu zastupitelstvu zvážit odkoupení objektu od pana Gaji na Ječmínkové ulici pro přestěhování SMM Chropyně. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že objekt neprodává majitel, ale objekt je v dražbě, vstup
města do dražby má jasná ale komplikovaná pravidla. Pana Mgr. Bajgara zajímalo, zda se tímto záměrem město již
zabývalo. Paní Ing. Sigmundová potvrdila, že rada města se tímto záměrem zabývala opakovaně. Objekt může být do
majetku města získán dražbou. Odhadovaná cena objektu je 8 miliónů Kč, dle názoru odborníků, je tato cena ještě dost
vysoká. Vzhledem k výši dluhů, které chtějí věřitelé prodejem uspokojit je prostor na vyjednávání, ale doba těsně před
koncem volebního období není na podobné vyjednávání nejvhodnější.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0056/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 v roce 2018.
Hlasování
Přítomno 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

8. Majetkoprávní záležitosti
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0063-ZM2018
Veronika Langrová
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Podbod č. 1:

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

Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 30/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 a
parcela číslo 30/3 ostatní plocha o výměře 560 m2 od paní
, bytem
, za cenu
2
650 Kč/m . Pozemky se nachází v lokalitě nám. Svobody. Záměr prodeje byl zveřejněn od 18.05.2018 do 04.06.2018.
Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemků schválit.
Rozprava:
V rámci rozpravy upozornil pan Ing. Blažek na to, že je v této věci ve střetu zájmů.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0057/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcela číslo 30/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 a parcela číslo 30/3 ostatní plocha o výměře 560
m2 za cenu 650 Kč/m2 paní
, nar.
, bytem
. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

Podbod č. 2:

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

Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 110/5 zahrada o výměře 138 m2 od
manželů
a
, bytem
, za cenu 200 Kč/m2. Pozemek se nachází v lokalitě
Mlýn a v současné době ho žadatelé využívají k zahrádkářské činnosti. Záměr prodeje byl zveřejněn od 12.04.2018 do
30.4.2018. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0058/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
, nar.
prodej pozemku parcela číslo 110/5 zahrada o výměře 138 m2 za cenu 200 Kč/m2 manželům
,a
, nar.
, oba bytem
. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato
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Podbod č. 3:

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

Město Chropyně požádalo Zlínský kraj o bezúplatný převod pozemků parcela číslo 1239/4 ostatní plocha o výměře 81
m2, 1239/12 ostatní plocha o výměře 1 m2, 1217/57 ostatní plocha o výměře 14 m2, 1239/17 ostatní plocha o výměře
376 m2, včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Chropyně v lokalitě Drahy. Tyto pozemky jsou vklíněny mezi pozemky města a je v zájmu města uvedené pozemky získat do svého vlastnictví.
Pozemek parcela číslo 1239/17 bude převeden s omezující podmínkou, že město Chropyně nepřevede předmětný pozemek na třetí osobu po dobu 10 let od jeho nabytí do svého vlastnictví. V případě porušení této podmínky uhradí
obdarovaný Zlínskému kraji částku ve výši ceny zjištěné ke dni převodu na třetí osobu. Veškeré náklady s převodem
spojené hradí město Chropyně.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0059/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
bezúplatný převod pozemků parcela číslo 1239/4 ostatní plocha o výměře 81 m2, 1239/12 ostatní plocha o výměře
1 m2, 1217/57 ostatní plocha o výměře 14 m2, 1239/17 ostatní plocha o výměře 376 m2, včetně veškerých jejich
součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Chropyně od Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21
Zlín, IČ: 70891320. Pozemek parcela číslo 1239/17 bude převeden s omezující podmínkou, že město Chropyně nepřevede předmětný pozemek na třetí osobu po dobu 10 let od jeho nabytí do svého vlastnictví. V případě porušení
této podmínky uhradí město Chropyně Zlínskému kraji částku ve výši ceny zjištěné ke dni převodu na třetí osobu.
Veškeré náklady s převodem spojené hradí město Chropyně.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

Podbod č. 4:

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

Město Chropyně dlouhodobě usiluje o získání vlastnického práva k pozemkům parcela číslo 986/4, 986/6 a 986/7 v katastrálním území Chropyně. Jedná se o pozemky, které se nacházejí na Moravské ulici na veřejném prostranství mezi
bývalým nákupním střediskem a osobní vrátnicí areálu Fatry. Přibližně jeden rok se ve věci jednalo se Státním pozemkovým úřadem, který měl dle katastru nemovitostí právo hospodařit s majetkem státu. Nedávno však došlo k převodu
vlastnictví z jedné organizační složky státu na druhou a v současnosti je právo hospodaření svěřeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedním z nezbytných podkladů, které jsou stávajícím vlastníkem vyžadovány
k bezúplatnému převodu je také souhlas zastupitelstva města s bezúplatným převodem.
Získání předmětných pozemků do vlastnictví města Chropyně je důležité, protože se jedná o pozemky se zelení a místními komunikacemi na veřejném prostranství. Ideální formou nabytí vlastnictví pozemků je bezúplatný převod a o ten
se v současnosti usiluje. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně bezúplatný převod pozemků schválit.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0060/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hr o p yně s c hv a luj e
bezúplatný převod pozemku parcela číslo 986/4 o výměře 279 m2, parcela číslo 986/6 o výměře 11 m2, parcela
číslo 986/7 o výměře 31 m2 v katastrální území Chropyně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 28, IČ: 69797111.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

Podbod č. 5:

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

Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 180/5 (pomocné číslo 28) o výměře
785 m2 a pozemku parcela číslo 180/8 (pomocné číslo 27) o výměře 668 m2 v lokalitě Podlesí v katastrálním území
Chropyně za cenu 560 Kč/m² od pana
,
, za účelem výstavby rodinného
domu. Jmenovaný souhlasí s dodržením regulačních podmínek výstavby a s podmínkami prodeje, které jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru prodeje nemovitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn od 04.07.2018 do 02.09.2018.
Současně bude kupující hradit podíl na ceně geometrického plánu, což u parcely číslo 180/8 činí 2.204 Kč a u parcely
číslo 180/5 činí 2.590 Kč, poplatek za vytýčení pozemku ve výši 1.200 Kč (600 Kč/1 pozemek), náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektřiny ve výši 25.000 Kč (12.500 Kč/1 pozemek), náklady spojené s připojením
nemovitosti k vodovodnímu řadu ve výši 5.000 Kč/1 vodovodní přípojku, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje
související s podáním vkladu na převod nemovitosti do katastru nemovitostí. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemků schválit.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0061/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcela číslo 180/5 o výměře 785 m2 a pozemku parcela číslo 180/8 o výměře 668 m2 panu
, nar.
, bytem
za cenu 560 Kč/m2 za účelem výstavby rodinného domu.
Kupující bude hradit podíl na ceně geometrického plánu, což u parcely číslo 180/8 činí 2.204 Kč a u parcely číslo
180/5 činí 2.590 Kč, poplatek za vytýčení pozemku ve výši 1.200 Kč (600 Kč/1 pozemek), náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektřiny ve výši 25.000 Kč (12.500 Kč/1 pozemek), náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu řadu ve výši 5.000 Kč/1 vodovodní přípojku, sepis smlouvy, správní poplatek a
jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovitosti do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato
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Podbod č. 6:

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

Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 177/6 (pomocné číslo 22) o výměře
649 m2 v lokalitě Podlesí v katastrálním území Chropyně za cenu 500 Kč/m² od manželů
, bytem
,a
, bytem
, za účelem výstavby rodinného domu.
Jmenovaní souhlasí s dodržením regulačních podmínek výstavby a s podmínkami prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění záměru prodeje nemovitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn od 04.07.2018 do 02.09.2018.
Současně budou kupující hradit podíl na ceně geometrického plánu, což u parcely číslo 177/6 činí 2.141 Kč, poplatek
za vytýčení pozemku ve výši 600 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektřiny ve výši
12.500 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu řadu ve výši 5.000 Kč, sepis smlouvy, správní
poplatek a jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovitosti do katastru nemovitostí.
Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit.

Rozprava:
Pana Ing. Krejčíře zajímalo, proč jsou prodejní ceny pozemků odlišné. Pan Ing. Sigmundová uvedla, že cena byla nabídnuta zájemci o koupi.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0062/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
prodej pozemku parcela číslo 177/6 o výměře 649 m2 v katastrálním území Chropyně manželům
, nar.
, bytem
,a
, nar.
, bytem
, za cenu 500 Kč/m2 za účelem výstavby rodinného domu. Kupující bude hradit podíl na ceně geometrického plánu ve výši 2.141 Kč, poplatek za vytýčení pozemku ve výši 600 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektřiny ve výši 12.500 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu
řadu ve výši 5.000 Kč, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovitosti do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

Podbod č. 7:

Výpravní budova v železniční stanici v Chropyni

Rada města Chropyně projednala na svém zasedání dne 29.08.2018 informace Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, oblastního ředitelství Olomouc (dále jen "SŽDC"), o přípravě rekonstrukce železniční stanice Chropyně.
Jednou z variant řešení je i možnost úplné demolice stávající a výstavba nové výpravní budovy. Vzhledem k tomu, že
se ve stávající výpravní budově narodil v roce 1882 malíř Emil Filla, je vlastník objektu (SŽDC) připraven umožnit zřízení
vhodné připomínky tohoto faktu v nové výpravní budově nebo v prostoru, kde stojí stávající budova.
SŽDC v rámci dalších variant možného řešení nabízí stávajícící výpravní budovu k odkoupení městu Chropyně.
Odbor výstavby a životního prostředí se přiklání k variantě demolice stávající výpravní budovy. Koupi objektu do vlastnictví města nedoporučuje. Náklady na koupi objektu i náklady na nutné stavební úpravy objektu budou pravděpodobně velmi vysoké. Navíc varianta přebudování stávající výpravní budovy na objekt určený pro bydlení je s ohledem
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na těsnou blízkost trati, a tudíž na porušení hlukových limitů finančně natolik nákladná, že ji lze považovat za nereálnou.
Demolice stávající výpravní budovy s výstavbou nového objektu a památníku E. Filly je dle odboru výstavby a životního
prostředí uspokojivým přijatelným řešením.
Rozprava:
Pana Mgr. Vlasatého zajímaly důvody, pro které rada města nedoporučila objekt odkoupit. Paní Ing. Sigmundová zopakovala informace uvedené v důvodové zprávě, tedy že přestavba budovy na objekt pro bydlení je s ohledem na hlukové limity nereálná a jiné vhodné využití pro tento objekt zatím vedení města nenašlo. Pan Mgr. Vlasatý upozornil, že
se jedná o rodný dům Emila Filly. Paní Ing. Sigmundová opět zopakovala informace z důvodové zprávy, kde je uvedeno,
že právě z těchto důvodů se uvažuje o výstavbě a umístění vhodného památníku tohoto rodáka.
Pan M. Pospíšil se zajímal o provozní náklady této budovy a navrhl její případné využití pro potřeby spolků. Paní Ing.
Sigmundová uvedla, že provozní náklady budovy nikdo nepočítal právě z důvodu jejího mimořádně špatného stavu.
Pan Mgr. Kalinec podotkl, že město Chropyně do svého majetku další budovu ve velmi špatném stavebně-technickém
stavu nepotřebuje.
Pana M. Pospíšila zajímalo, zda záměrem výstavby nové výpravní budovy nebude dotčeno umístění podchodu pod vysokorychlostní tratí. Paní Ing. Sigmundová se domnívá, že posunuta bude budova, podchod by měl zůstat na stejném
místě, ale informace ověří (včetně lomení podchodu) a podá žadateli písemnou informaci do 30 dnů.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0063/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Olomouc, se sídlem Nerudova 1 Olomouc, o přípravě rekonstrukce železniční stanice Chropyně a s tím souvisejícím zásahem do objektu, a
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně ne so uhl a s í
s odkoupením budovy čp. 146 v ulici Nádražní (nádražní budova) do majetku města Chropyně.
Hlasování
Celkem 15, pro 11, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá
Proti: Zdržel se: Ing. Jaroslav Krejčíř Ph.D, Mgr. Michal Vlasatý
Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

Podbod č. 8:

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

Rada města Chropyně projednala žádost Fotbalového klubu Chropyně, z. s., o poskytnutí dotace na pokrytí nákladů
fotbalového klubu za druhé pololetí roku 2018. Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně ve výši 150.000 Kč.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0064/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
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poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 70801860, ve
výši 150.000 Kč.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

9. Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce
2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0078-ZM2018
Mgr. Milan Bajgar

Ředitel Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., předložil informaci o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
a zahájení školního roku 2018/2019.
Ke dni 30.06.2018 navštěvovalo školu celkem 391 žáků, z toho 257 v 11 třídách na I. stupni a 134 v 7 třídách na II.
stupni. V rámci školní družiny byla zřízena tři oddělení, která navštěvovalo 87 žáků. Ve škole vyučovalo 25 pedagogů,
dále zde pracovalo 5 asistentů pedagoga, 7 správních zaměstnanců a 3 vychovatelky. Na I. stupni prospělo 197 žáků
s vyznamenáním, 2 žáci neprospěli, na II. stupni prospělo s vyznamenáním 35 žáků, 8 žáků neprospělo. Bylo uděleno
10 napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele, 2 důtky ředitele školy a 5 žákům byla snížena známka z chování na 2. stupeň. Evidováno bylo 40 drobných úrazů, 9 úrazů bylo odškodněno.
Do nového školního roku nastoupilo 415 žáků, z toho 263 ve 12 třídách na I. stupni (ve 3 prvních třídách je celkem 58
žáků) a 152 žáků v 7 třídách na II. stupni. Školní družina opět otevřela 3 oddělení pro 90 žáků. Ve škole pracuje 26
pedagogů, 8 asistentů pedagoga, 7 správních zaměstnanců a 3 vychovatelky.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0065/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace, o činnosti ve školním roce
2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

10. Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce
2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0079-ZM2018
Magdalena Ratůzná
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Ředitelka Mateřské školy Chropyně předložila informace o zahájení školního roku 2017/2018.
Ve škole je k 01.09.2018 zapsáno 157 dětí, rozdělených do 6 tříd s celodenním provozem (4 věkově smíšené, 2 určeny
pro předškolní děti). Všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu.
V mateřské škole pracuje 12 učitelek na plný pracovní úvazek (včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky), 3 provozní
zaměstnankyně na plný úvazek a 1 asistentka pedagoga.
Úplata za školní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc, předškolní děti a děti s odloženou školní docházou mají vzdělávání
bezplatné, stejně jako děti, jejichž zákonní zástupci pobírají dávku v hmotné nouzi, nebo které jsou v pěstounské péči
a tuto skutečnost prokáží.
Během letních prázdnin byly provedeny drobné opravy v budově, vyměněny podlahové krytiny na schodišti do 5. třídy
a na chodbách do šaten, vymalována vstupní chodba, opraven bojler a provedena úprava školní zahrady.
Rozprava:
Pana Juřenu zajímalo, kolik je ve školce dvouletých dětí. Paní Ratůzná přesný počet dětí nevěděla. Jejich zařazení do
školní docházky považuje za velice problematické.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0066/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informaci o zahájení školního roku 2018/2019 v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

11. Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2017/2018 a zahájení školního roku 2018/2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0080-ZM2018
Iveta Mašíková

Před úvodním slovem představila paní starostka zastupitelům novou ředitelku Zařízení školního stravování paní Ivetu
Mašíkovou.
Ta ve svém úvodním slovu uvedla, že strávníci jsou rozděleni do kategorií od dětí v mateřské škole po základní školu.
Každá kategorie má jinou sazbu stravného dle věku dítěte (od 23 Kč do 28 Kč pro žáky základních škol a od 31 Kč do
33 Kč pro žáky mateřských škol). V organizaci se stravují nejen děti, žáci a učitelé škol, ale strava se vyváží i pro žáky a
učitele mateřské a základní školy ve Vlkoši a mateřskou školu v Kyselovicích. Počet všech zapsaných dětí k 01.09.2018
je 573, přičemž k zápisu žáků dochází i v průběhu měsíce září. Počet stravujících se zaměstnanců všech školských organizací je 65.
Zájemců o cizí stravování je 115. Služeb využívá firma REMIVA, Zelenina Mlčoch, Pečovatelská služba Chropyně, Městský úřad Chropyně, občané Plešovce, Kyselovic a Chropyně. Cena oběda je 60 Kč, a to i pro cizí strávníky stravující se
přímo v jídelně.
Balíčková strava se prodává za 46 Kč a samostatně balená polévka za 11 Kč. Probíhá také prodej vařených knedlí na
objednávku předem v ceně 20 Kč za kus.
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V organizaci pracuje 10 zaměstnanců a organizace provozuje dvě odloučená pracoviště.
Provoz ve školní jídelně nebyl v průběhu prázdnin přerušen. Celé prázdniny se vařilo pro cizí strávníky, obyvatele domů
s pečovatelskou službou a měsíc pro místní mateřskou školu.
Rozprava:
Pan Ing. Macháček se zajímal o ukončení pracovního poměru s bývalou ředitelkou paní Vinklárkovou. Paní Mašíková
uvedla, že paní Vinklárkové byla dána výpověď pro nadbytečnost, její pracovní poměr bude ukončen k 30. listopadu.
Do té doby pomáhá nové ředitelce se zaučením v nové pozici.
Pan Ing. Macháček navrhl zastupitelstvu, aby schválilo vyplacení mimořádné odměny paní Vinklárkové jako poděkování za skvěle odváděnou práci po celých cca 30 let jejího působení ve funkci. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že udělení
odměny zaměstnancům příspěvkových organizací není v kompetenci zastupitelstva, ale je plně v pravomoci ředitele
příspěvkové organizace. Ona osobně už přesně v tomto duchu s novou ředitelkou hovořila a vyplacení odměny se již
připravuje.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0067/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
informaci o zahájení školního roku 2018/2019 v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

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

0081-ZM2018
Božena Hrabalová

Zastupitelům byl předložen písemný materiál, který ve svém členění koresponduje s body volebního programu tak, jak
byl vypracován v roce 2014. Po zpracování „Programu rozvoje města Chropyně“ se při stanovování priorit na jednotlivá
léta volebního období vycházelo z podrobnějšího členění, stanoveného v programu rozvoje.

Rozprava:
Pana Charváta zajímala otázka zajištění bydlení pro sociálně slabé občany. Zajímal se o možnosti využití dotací na
výstavbu nových bytů pro potřebné. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že plán na vybudování nového objektu pro sociálně
slabé občany byl připravován, ale zhatily ho podmínky pro přidělení dotace. Dle dotačních podmínek by v takovém
objektu mohly bydlet rodiny s dětmi, městu ale citelně chybí ubytovací kapacity pro osaměle žijící jedince, pro které
právě záměr na výstavbu malometrážních bytů připravovalo. Jiný projekt město nemá připraven v takové fázi, aby
mohlo ihned podat žádost o dotaci.
Pan M. Pospíšil žádal o vysvětlení, co se skrývá pod pojmem vybudování odpočinkových zón pro turisty. Paní Hrabalová
připomněla, že byly vybudovány nové altány na cyklostezce č. 47.
Rozprava byla ukončena.
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USNESENÍ ČÍSLO 0068/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o plnění Volebního programu Zastupitelstva města Chropyně za volební období 2014-2018.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

13. Návrh na udělení ocenění osobnostem města Chropyně při příležitosti oslav 100. výročí republiky
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0082-ZM2018
Božena Hrabalová

Zastupitelům byl předložen seznam osobností, které byly navrženy buď jednotlivými organizacemi a spolky na základě
výzvy z května letošního roku, nebo dosazeny členy letopisecké komise rady města. Jedná se o seznam občanů města,
kteří zanechali nesmazatelnou stopu v historii města. K jejich ocenění dojde při slavnostním programu u příležitosti
100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v neděli 21. října v 15:00 v MKS.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ ČÍSLO 0069/26ZM/2018:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně s c hv a luj e
návrh na udělení ocenění osobnostem města Chropyně při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Hlasování
Celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Ing. Vladimír Blažek, Josef Horák, Božena Hrabalová, Miroslav Charvát, Ivan Juřena, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Jaroslav
Krejčíř Ph.D, Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček, Ing. Věra Sigmundová, Vladimíra Vlasatá, Mgr. Michal Vlasatý
Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Bc. Ivo Novotný, Magda Rapantová

Projednáno - usnesení přijato

14. Všeobecná rozprava
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0085-ZM2018

Rozprava:
Pan Mgr. Vlasatý ve svém vystoupení vyjádřil politování nad poškozováním předvolebních plakátů všech kandidujících
volebních stran.
Na jednání dorazila zastupitelka paní Rapantová, přítomno je 14 zastupitelů.

strana 17

Paní Ing. Sigmundová seznámila přítomné s přehledem docházky zastupitelů v průběhu celého volebního období. Rekordmanem se stoprocentní účastí je pan Ing. Blažek a paní starostka. Pan Juřena stojí s jednou jedinou absencí na
pomyslném bronzovém stupínku. Nejhorší účast měl Ing. Hloušek (přítomen byl pouze na 8 zasedáních z celkových 26
jednání) navíc většinou bez omluvy. Pořadí také uzavírají pan Horák, pan Mgr. Štěpánek, pan Ing. Krejčíř a pan Ing.
Macháček.
Dále paní Ing. Sigmundová přečetla všem přítomným konečnou zprávu o výsledku šetření trestního oznámení na hospodaření města v letech 2011 až 2014. Nabídla ho ostatním k nahlédnutí. Usnesením byla trestní věc - podezření ze
spáchání trestného činu zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky - odložena, tedy nebylo prokázáno, že došlo ke
spáchání trestného činu. Toto trestní oznámení bylo podáno na Ing. Sigmundovou a další osoby ve vedení města. Trestného činu se měli dopouštět při zadávání zakázek na realizaci kompostárny a svozu biologického odpadu. S uvedenou
kauzou ještě připomněla, že ve věci kompostárny bylo vedení města obviněno, že nemá k této akci originály některých
důležitých dokumentů. Chybějící originály předala po podání trestního oznámení policii vdova po zesnulém řediteli
SMM. Tyto byly nyní městu na základě protokolu vráceny. Pana Mgr. Vlasatého nepřekvapilo, že věc byla odložena.
Domnívá se, že se tak stalo proto, že se jedná o starou kauzu a následně celou kauzu přítomným připomněl. Dle jeho
slov všichni ví, kdo stojí za nefunkční kompostárnou. Pozornost by zastupitelé měli věnovat spíše aktuálnímu dění a
faktu, že paní starostka bude postavena před soud. Paní Ing. Sigmundová požádala Mgr. Vlasatého, aby jí sdělil, z čeho
vychází, když uvádí tyto informace. Pan Mgr. Vlasatý připomněl, že informaci o tom, že paní starostka bude stát před
soudem sdělila všem přítomným paní Vlasatá. Paní Ing. Sigmundová se proto obrátila na paní Vlasatou s otázkou, z
čeho vychází, když veřejně prohlašuje, že je Ing. Sigmundová postavena před soud. Paní Vlasatá uvedla, že vychází z
informací, které telefonicky získala od policie. Paní Ing. Sigmundová se dále zeptala, jak je možné, že paní Vlasatá má
jiné informace od policie než paní starostka, která o žádném svém postavení před soud neví. Na tuto otázku nedokázala paní Vlasatá odpovědět, domnívá se, že paní starostka lže.
Pan Charvát uvedl, že dnešní jednání je jeho posledním zasedáním po 16 letech svého působení v zastupitelstvu. Poděkoval všem za spolupráci a všem kandidátům, kteří budou znovu usilovat o přízeň voličů popřál, aby vedli město
k lepším výsledkům. Poděkoval také pracovníkům úřadu v Chropyni.
Obdobné poděkování kolegům zastupitelům i zaměstnancům městského úřadu přednesl i pan Ing. Krejčíř, pan Ing.
Blažek a pan Juřena. Z řad občanů vystoupil pan Dvořák, také poděkoval zastupitelům za odvedenou práci, a za to, že
věnovali kus svého osobního času práci pro město a pro jeho občany.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a 26. jednání v 17:21 ukončil.

Ing. Věra Sigmundová, v. r.
starostka města

Božena Hrabalová, v. r.
místostarostka města

Mgr. Milan Bajgar, v. r.
ověřovatel

Miroslav Charvát, v. r.
ověřovatel

