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Bod č. 2
Důvodová zpráva: Město Chropyně na základě vyhlášené výzvy Zlínským krajem podalo dne 15.10.2014 žádost o fi-

nanční podporu z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2015“ na financování základních činností terénní  sociální služby – Pečovatelské služby města Chro-
pyně. Na základě „Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o přidělení účelové dotace ze 
státního rozpočtu pro Zlínský kraj“ a v souladu s „Mechanismem stanovení finanční podpory sociál-
ních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 
18. února 2015, usnesením č. 0432/Z15/15 poskytnout Městu Chropyně jako pověřenému poskytova-
teli sociální služby finanční podporu  v maximální  výši 500.000,- Kč pro rok 2015.

Příloha č. 0099-15ZM-P02

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 číslo D/0331/2015/SOC.

Bod č. 3
Důvodová zpráva: Rada města Chropyně dne 12. 03. 2015 projednala žádost manželů  a 

 bytem , na odkoupení pozemku parcelní číslo 175/27 
(pozemek č. 4) o výměře 1070 m²  za cenu 490.000,-- Kč na výstavbu rodinného domu v lokalitě 
Podlesí.

Příloha č. 0099-15ZM-P03

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 175/27 o výměře 1070 m² v lokalitě Podlesí manželům   
a  bytem  za cenu 490.000,-- Kč. Nejpozději 
do 3 měsíců po schválení prodeje bude uzavřena kupní smlouva. K podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí dojde až po zaplacení kupní ceny. 

Dále se kupující zavazuje, že nejpozději do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy zajistí veškeré 
doklady potřebné dle platné právní úpravy pro zahájení stavby rodinného domu.
Ohlásí Katastrálnímu úřadu dokončenou stavbu rodinného domu pro zápis do katastru nemovitostí
tak, aby byla stavba do katastru zapsána nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy. Za nedodrže-
ní těchto termínů i jednotlivě je stanovena sankce 200 000 Kč.

Dodrží regulační podmínky budoucích novostaveb rodinných domů, jež jsou vymezeny stavebním 
úřadem v územně plánovací informaci, vydané na základě žádosti každému stavebníkovi. Charakter 
zástavby bude srovnatelný se zástavbou v ulici Emila Filly. 

Nabyvatelé se zavazují, že v případě převodu pozemku na dalšího nabyvatele bude smlouva o pře-
vodu nemovitosti uzavřená mezi nabyvateli a dalším nabyvatelem obsahovat veškeré podmínky 
stanovené v této smlouvě a že nabyvatelé zaváží dalšího nabyvatele smlouvou k jejich plnění. 
V případě, že tak nebude učiněno, zavazují se nabyvatelé uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 
500.000,-- Kč a to do 30-ti dnů od převodu pozemku na nového nabyvatele, s čímž převodce a naby-
vatelé souhlasí.

                          
Kupující se kromě kupní ceny dále zaváže uhradit i náklady s převodem spojené tj. podíl na ceně 
geometrického plánu, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje k podání vkladu na převod ne-
movitosti do katastru nemovitostí + náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektři-
ny.
Náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně podílů na ceně geometrického plánu a náklady
spojené s připojením na distribuční síť elektřiny budou zaplaceny před podpisem kupní smlouvy.
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Bod č. 4
Důvodová zpráva: Rada města Chropyně projednala dne 12. března 2015 návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory 

z rozpočtu města Chropyně na sportovní činnost. Rada města se při stanovení výše veřejné finanční
podpory opírá o Vnitřní směrnici č. 2/2013 – Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na
sportovní činnost v platném znění.
Tato pravidla definují čtyři základní pilíře veřejné finanční podpory sportu, mj. také PROGRAM I –
Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti a PROGRAM IV – Podpora provozování sportovních
zařízení. V rozpočtu letošního roku je zařazena, a zastupitelstvem schválena částka 1.200.000 Kč na 
podporu sportu. Na rozdělení v rámci titulu PROGRAM I je určeno 50 % z této částky, což je 600.000 
Kč, na rozdělení v rámci titulu PROGRAM IV je určeno 35 % z této částky, což je 420.000 Kč.

Schválení poskytnutí veřejných finančních dotací vyšších než 50.000 Kč v jednotlivém případě je
vyhrazeno zastupitelstvu. Toto se týká dotací pro T. J. Chropyně, spolek, a Fotbalového klubu Chro-
pyně, spolek.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

1. poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnici č. 
2/2013 – Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na sportovní činnost z titulu PROGRAM I 
– Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti

a) 345.400 Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, 
IČ: 00545333,

b) 203.600 Kč Fotbalovému klubu Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 
70801860,

2. poskytnutím veřejné finanční podpory z rozpočtu města Chropyně v souladu s Vnitřní směrnici č. 
2/2013 – Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na sportovní činnost z titulu PROGRAM 
IV – Podpora provozování sportovních zařízení

a) 339.900 Kč Tělovýchovné jednotě Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 552 Chropyně, 
IČ: 00545333,

b) 65.200 Kč Fotbalovému klubu Chropyně, spolek, se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: 
70801860.










































