ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZÁPIS
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Starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:03 přivítáním všech přítomných.
Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 12 zastupitelů, a k přijetí
usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvili Mgr. Milan Bajgar, Ing.
Jaroslav Hloušek, paní Božena Hrabalová, paní Veronika Langrová a Bc. Ivo Novotný.
Starostka města oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek a vyzvala k přednesení připomínek
k zápisu přítomné zastupitele. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
Starostka určila zapisovatelkou dnešního jednání Bc. Danu Jedličkovou, ověřovateli zápisu určila Mgr. Josefa Havelu a paní Magdu
Rapantovou. Návrhovou komisi navrhla ve složení: předseda Mgr. Michal Vlasatý a členové Mgr. Stanislav Kalinec a Ing. Radovan Macháček.
Usnesení: ZM 01/04/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Michal Vlasatý a členové Mgr. Stanislav Kalinec a Ing. Radovan Macháček.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění
Starostka města předložila také návrh programu jednání. Navrhla doplnění programu jednání o projednání změny Stanov dobrovolného
svazku obcí RESO. Změnu stanov navrhla zařadit jako bod 2.
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
doplnění programu jednání o bod 2 Změna Stanov dobrovolného svazku obcí RESO.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění
Další návrhy na doplnění nebo změnu programu podány nebyly, proto byl níže uvedeným usnesením schválen tento program jednání:
1.

Majetkoprávní záležitosti

2.

Změna Stanov dobrovolného svazku obcí RESO

3.

Všeobecná rozprava

Usnesení: ZM 02/04/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 4.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění
Starostka města předala řízení zasedání místostarostovi.

1. Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti předložila k projednání starostka města Ing. Věra Sigmundová.
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Materiál tisk č. 0042-15ZM.
Bod č. 1
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání návrh společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 280 85 400, ze dne 26. ledna 2015, na uzavření Smlouvy číslo 1030015164/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene realizací stavby s názvem „Chropyně, rozš.DS pro kompostárnu, Město“. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční
soustavy – rozpojovací pilíř SR, kabel NN, uzemnění, přípojkový pilíř SS100, na pozemcích města Chropyně parcela číslo 1379, 1374/6,
1375/4, 1375/3, 298/2, 298/3, 196/2, 295/3, 285/2 v lokalitě Hrad směr ke kompostárně v katastrálním území Chropyně.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 5.300 Kč, ve smyslu schválených zásad města
Chropyně pro určení úplaty za zřízení věcného břemene. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který
je nedílnou součástí smlouvy.
E.ON Distribuce, a. s., se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správních poplatků s tím
spojených. Za těchto podmínek je provedení přípojky NN pro kompostárnu výhodné.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení: ZM 03/04/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Smlouvu číslo 1030015164/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 280 85 400, jejímž předmětem je zřízení stavby s názvem
„Chropyně, rozš. DS pro kompostárnu, Město“ za účelem umístění distribuční soustavy – rozpojovací pilíř SR, kabel NN, uzemnění, přípojkový pilíř SS100, na pozemcích města Chropyně parcela číslo 1379, 1374/6, 1375/4, 1375/3, 298/2, 298/3, 196/2, 295/3,
285/2 nacházejících se v katastrálním území Chropyně, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž. Výše úplaty ve smyslu schválených zásad činí 5.300 Kč. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správních poplatků s tím spojených hradí firma E.ON Distribuce, a. s.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění
Bod č. 2
Dále starostka předložila zastupitelstvu města k projednání návrh společnosti E.ON Distribuce, a. s., na uzavření Smlouvy číslo
1030020609/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene realizací stavby s názvem „Chropyně, příp. NN,
“. Smlouva
bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – podpěrný bod, kabel NN - nad chodníkem, pozemkem města Chropyně parcela číslo 143/11 na ulici Masarykova v katastrálním území Chropyně.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.000 Kč. Průběh a rozsah věcného břemene bude
vymezen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy.
E.ON Distribuce, a.s. se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správních poplatků s tím
spojených.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 04/04/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Smlouvu č. 1030020609/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a.
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 280 85 400, jejímž předmětem je zřízení stavby s názvem „Chropyně,
příp. NN,
“ za účelem umístění distribuční soustavy – podpěrný bod, kabel NN - nad chodníkem, pozemkem města
Chropyně parcela číslo 143/11 na ulici Masarykova v katastrálním území Chropyně, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 u
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Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Kroměříž. Výše úplaty činí 2.000 Kč. Náklady na vyhotovení geometrického
plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad, včetně úhrady správních poplatků s tím spojených hradí firma E.ON Distribuce, a. s.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění
Místostarosta předal řízení zasedání starostce města.

2. Změna Stanov dobrovolného svazku obcí RESO
Místostarosta Ing. Jiří Rosecký předložil návrh změny stanov dobrovolného svazku obcí RESO, což je zkratka „regionálního ekologického
sdružení obcí“.
Valná hromada dobrovolného svazku RESO odsouhlasila svým usnesením změnu stanov, a to v Článku 2 Název a sídlo „svazku obcí“
v odst. 1. Doposud je název svazku uveden jako „Regionální ekologické sdružení obcí“ ve zkratce RESO, nově bude název sdružení:
„RESO, dobrovolný svazek obcí.“
Změna byla schválena kvůli nutnosti sjednocení názvu v elektronickém systému státní správy. Dle zákona o obcích náleží změna stanov
sdružení obcí do výlučné pravomoci zastupitelstva města.
Materiál tisk č. 0050-15ZM.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 05/04/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
změnu Stanov dobrovolného svazku obcí RESO, a to v Článku 2 „Název a sídlo ‚svazku obcí’“ odst. 1 takto: „Název ‚svazku
obcí‘ je: RESO, dobrovolný svazek obcí.“
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Hrabalová, Langrová, Novotný)
Schváleno v předloženém znění

3. Všeobecná rozprava
Ing. Blažek – Kolik obecních zastupitelstev se musí sejít k jednání kvůli předložené změně stanov sdružení RESO?
Ing. Sigmundová – Celkem 7 zastupitelstev. Tento dobrovolný svazek obcí sdružuje celkem 7 měst a obcí, ve všech 7 zastupitelstvech
musí být tato změna projednána.
Mgr. Vlasatý – Jakým způsobem bude řešena končící výjimka udělená hygienou pro Mateřskou školu v Chropyni?
Ing. Sigmundová – Než Vám odpovím, dovolím si několik bližších informací, aby všichni přítomní věděli, o jakou výjimku se jedná. Hygienické předpisy nařizují mít ve třídách mateřské školy na pět zapsaných dětí jedno sociální zařízení (záchůdek i umyvadlo). V současné
době jsou v místní školce ve třídách čtyři sociální zařízení, v jedné třídě pouze tři sociální zařízení. Ve třídách je zapsáno cca 28 dětí.
Ředitelka MŠ sama upozornila vedení města na to, že po skončení platnosti výjimky dojde ke snížení kapacity školy a tudíž nebude
možno vyhovět všem požadavkům rodičů na umístění dítěte do mateřské školy. V měsíci dubnu proběhne zápis na nový školní rok.
Teprve po provedení jarního zápisu budeme znát přesná čísla, přesný počet dětí, které by rodiče chtěli umístit do školy. Existuje několik
východisek z této situace. První možností je najít nějaké další vhodné prostory pro zřízení nových tříd. Uvažuje se o přemístění tříd
s předškolními dětmi do budovy základní školy na ulici J. Fučíka. V úvahu by přicházely prostory pod tělocvičnou, které mají v současné
době v nájmu základní umělecké školy. Znamenalo by to vybudování potřebného hygienického zázemí, přestavbu místností tak, aby
vznikla herna plus spací část třídy. Úpravami by byl zablokován boční vstup do tělocvičny, protože škola musí mít samostatný vstup.
Uvažuje se i o možnosti tuto situaci řešit zřízením jeslí pro děti, které nesplňují věkovou podmínku pro nástup do mateřské školy. Jesle
by se mohly zbudovat přímo v budově mateřské školy, v prostorách užívaných kadeřnicí a knihovnou. Obě varianty zvažujeme, ale vyčkáme na zápis do mateřské školy, po něm budeme znát počet dětí, které potřebujeme do školy umístit. Podle tohoto počtu pak budeme
situaci řešit. Mnozí si určitě myslíte, že nejjednodušším řešením by bylo přednostně do školy přijímat dětí zaměstnaných rodičů, ale toto
omezení přijímání dětí je nepřípustné.
Mgr. Havela – Nedala by se tato situace řešit s využitím rozvojového programu k navýšení kapacity základních a mateřských škol?
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Ing. Sigmundová – Tento program by umožnil postavit na zahradě školy novou učebnu. Ale už dnes vidíme, že demografický vývoj není
dobrý. Kapacitu školy potřebujeme vyřešit jen odhadem na tři až pět nejbližších let. Pak bude současná kapacita školy vyhovující.
Mgr. Vlasatý – Na zahradě školy je nově vybudován i rybníček. Je to bezpečné? Bylo jeho vybudování nutné? Místo rybníčku mohly za ty
peníze být dobudovány záchodky.
Ing. Sigmundová – K projednávání projektu nové zahrady mateřské školy byli samozřejmě přizváni i rodiče, ale účast ze strany rodičů
byla mizivá. Negativní reakce rodičů na výstavbu rybníčku jsme zaznamenali až ve fázi, kdy se začal budovat. Vodní plocha je kryta
bezpečnostní sítí. Obavy z utopení dětí jsou zbytečné. Vybudování rybníčku bylo uhrazeno z dotace. Vysoké vícenáklady, které muselo
město uhradit v plné výši, nebyly způsobeny výstavbou rybníčku, ale řadou neuznatelných nákladů, jako byla např. oprava povrchu pochůzných ploch.
Mgr. Vlasatý – V Ječmínkově ulici byl demontován retardér a je tam nyní jen zúžení vozovky. Podle mého názoru je to neúčinné řešení.
Proč byl retardér odstraněn, když se teď plánuje umístění jiných zpomalovacích prvků v této ulici?
Ing. Sigmundová – Zúžení vozovky bylo povoleno Odborem silničního hospodářství Městského úřadu v Kroměříži. Původně umístěný
retardér byl kritizován především obyvateli přilehlých domů. Jeden z nich tak naléhal na odstranění retardéru a tak komplikoval výstavbu
nového parkoviště, že jsme tomuto nátlaku podlehli a retardér byl demontován. Uvědomujeme si, že v ulici Ječmínkově došlo
k opětovnému nárůstu provozu. Pouhé přemístění retardéru jinam však nelze realizovat. Není kam jej posunout. Není vůbec jednoduché
najít v této ulici vhodné umístění, tato ulice plná křižovatek a vjezdů. V současné době zvažujeme umístění tzv. zpomalovacích čoček či
knoflíků na dvou místech v ulici Ječmínkově.
Ing. Macháček – Námitce jednoho občana není dobré ustupovat, to bychom nevybudovali vůbec nic. Odstranění retardéru byla chyba.
Ječmínkova ulice je velice frekventovaným místem, místem s velkým pohybem chodců, děti tudy chodí do školy, senioři pro obědy, vede
tudy cesta na autobus, poštu i městský úřad… Zúžení vozovky projíždějící vozidla zpomalí pouze tehdy, když se právě v tomto zúženém
úseku potkávají s protijedoucím vozidlem. Dopravní situaci v této ulici je opravdu nutné řešit.
Ing. Sigmundová – Především si myslím, že jsou to řidiči, kteří by měli dodržovat pravidla silničního provozu. Řešením by pomohla i
důslednější kontrola ze strany Policie ČR. Přesto se vedení města rozhodlo v ulici Ječmínkově instalovat nové zpomalovací prvky, které
dle mého názoru, velice rychle odnaučí řidiče touto ulici projíždět vysokou rychlostí.
Ing. Pospíšil – Všechny zvažované pozice pro umístění ať už retardéru nebo zpomalovacích knoflíků částečně přiléhají k obytným objektům a nelze tudíž vyloučit, že se znovu objeví námitky proti jejich instalaci. Stanovení dopravního značení v této ulici bude vydávat Odbor
silničního hospodářství Městského úřadu v Kroměříži, tento úřad se pak bude muset s případnými námitkami občanů vypořádat.
Pan Charvát – Pokud nebude demontovaný retardér použit znovu v Ječmínkově ulici, nemohl by být nainstalován poblíž křižovatky ulice
Moravská a Hanáckého náměstí? Především v době provozu koupaliště je to velice frekventované místo s velkým pohybem chodců.
Ing. Sigmundová – Demontovaný retardér může být použit na jiném místě. O zvýšeném nebezpečí pro chodce v této ulici víme, prověřujeme vhodné umístění.
Pan Juřena – Bude při instalaci jakéhokoliv zpomalovacího prvku pamatováno na cyklisty?
Ing. Sigmundová – Samozřejmě, že bude, při okrajích vozovky bude vždy ponechán pruh na hladký a bezpečný průjezd cyklistů.
Mgr. Vlasatý – Vjezd do rekonstruované ulice Pazderna ve směru od Záříčí je komplikovaný. Nebylo by vhodné vozovku upravit či vhodným způsobem rozšířit?
Ing. Sigmundová – Na základě doporučení Policie ČR bylo dnes ráno rozhodnuto, že jednosměrný provoz v ulici Pazderna bude obrácen
tak, aby vjezd i výjezd z ulice byl pro řidiče bezpečnější. Všichni občané bydlící v této ulici budou o této změně dopravního značení písemně informováni.
Mgr. Vlasatý – V této lokalitě parkují vozidla na travnaté ploše. Nebylo by možné zde vybudovat několik nových parkovacích míst?
Ing. Sigmundová – Přidat pár parkovacích míst znamená nechat zpracovat projekt, získat povolení od Městského úřadu v Kroměříži a
samozřejmě najít potřebné finance. Jen pro srovnání. Parkoviště na Ječmínkově ulici stálo cca půl milionu korun.
Pan Takáč – Mezi obyvateli města se objevují zprávy o tom, že se brzy začne těžit štěrkopísek na loukách na Hejtmaně. Je to pravda?
Ing. Sigmundová – Před několika lety byla zastupitelstvem města schválena změna územního plánu města a v lokalitě louky Hejtman tak
byla těžba štěrkopísku umožněna. Majitel pozemku v současné době stále ještě připravuje veškerá potřebná povolení k zahájení těžby.
V letošním roce nejspíš ještě těžba zahájena nebude. Je to však pravděpodobné v roce příštím. Připomínám, že si zastupitelstvo kladlo
jako podmínku k povolení těžby zákaz převozu vytěženého materiálu přes město Chropyně.
Pan Juřena – Kde přesně dojde k těžbě?
Ing. Pospíšil – Bude to koncová partie louky až u Malé Bečvy, v její blízkosti je cvičiště leteckých modelářů.
Ing. Blažek – Nebude těžba kolidovat s chráněným územím Natura 2000?
Ing. Pospíšil – Plocha začleněná mezi evropsky významné lokality Natura 2000 je v těsném sousedství uvažované těžby. Zájemce o
těžbu o této lokalitě ví, stejně tak orgány ochrany přírody ví o jeho záměru těžby a vše je vzájemně koordinováno tak, aby nedošlo
k narušení chráněné lokality.
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Pan Horák – Pokud si dobře pamatuji, jednou z podmínek povolení těžby bylo i vybudování cyklostezky mezi Záříčím a Chropyní.
Ing. Sigmundová – Ano i tato podmínka byla součástí vyjednávání o těžbě štěrkopísku.
Rozprava byla ukončena.
Starostka města všem poděkovala a jednání v 16:43 ukončila.

Ing. Věra Sigmundová

Ing. Jiří Rosecký

starostka

místostarosta města

Mgr. Josef Havela

paní Magda Rapantová

ověřovatel

ověřovatel

