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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně  bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Chropyně.

Důvodová zpráva:
Místostarosta města Chropyně předkládá Zastupitelstvu města Chropyně zprávu o činnosti  Rady města Chropyně
za období 26. 09. 2018 - 05. 12.  2018.



Zpráva o činnosti Rady města Chropyně 

Rada města zasedala od zářiového jednání Zastupitelstva celkem pětkrát, z toho dvakrát 
ještě ve složení z minulého volebního období a třikrát již v novém složení, zvoleném na 
ustavujícím jednání Zastupitelstva města Chropyně dne 31. 10. 2018. Na svých zasedáních 
projednávala, mimo jiné: 

- schválila smlouvu na zřízení věcného břemene se společností E.ON na parcelách 
č.1239/15 a 1582 v katastru města Chropyně; 

- souhlasila s vybudováním jednoho parkovacího místa u rodinného domu na ulici 
Tovačovské; 

- schválila smlouvu na zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým fondem na 
parcele č.500/5 v katastru města Chropyně v souvislosti s rekonstrukcí veřejného 
osvětlení; 

- schválila uzavření smluv na finanční podporu z rozpočtu města – sociální oblasti se 
spolkem Rodinné centrum Kroměříž, z.s. ve výši 10.000,- Kč a církevní evidovanou 
právnickou osobou Hospic na Svatém Kopečku ve výši 5.000,- Kč 

- schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací; 
- schválila přidělení bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou nové nájemnici; 
- schválila poskytnutí znaku města asociaci TOM Kamínek Chropyně za účelem použití 

znaku na pamětní desce; 
- schválila úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2018. Mimo drobné úpravy 

v rámci paragrafů schválila úpravu rozpočtu umožňující pořízení tabletů pro 
zastupitele;   

- uložila zveřejnit záměr prodeje pozemků na ulici Tyršové za nabídkovou cenu 500,- 
Kč/m2; 

- schválila uzavření dodatku smlouvy se společností Agroječmínek s.r.o. o pachtu 
městských pozemků za účelem zemědělské činnosti; 

- schválila dotaci z rozpočtu města – sociální oblast ve výši 2.000,- Kč společnosti 
Babybox pro odložené děti – Statim z.s. na podporu zřízení nového babyboxu ve 
Vsetíně; 

- vzala na vědomí rozbor hospodaření města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018;  
- schválila stavební záměr na vybudování vodoměrné šachty vlastníkovi domu čp. 200; 
- souhlasila se stavebním záměrem výstavby zahradní chatky v Plešovci na parcele č. 

11; 
- vzala na vědomí rozbory hospodaření ZŠ Chropyně, MŠ Chropyně a Zařízení školního 

stravování za 3. čtvrtletí roku 2018; 
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit návrh programu ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva města Chropyně dne 31. 10. 2018, jakož i stanovení výší 
měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí při Zastupitelstvu města Chropyně pro 
nové volební období; 

- schválila jednací řád Rady města; 
- souhlasila s připojením plánovaných novostaveb v lokalitě Podlesí na přilehlou 

komunikaci a technickou infrastrukturu na základě projektových dokumentací, 
předložených jednotlivými žadateli; 



- vzala na vědomí návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Chropyně, týkající se 
lokality Hejtman, a vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních 
obcí a připomínek uplatněných při projednávání Návrhu zadání změny č. 2 Územního 
plánu Chropyně a doporučila Zastupitelstvu města schválit zadání této změny; 

- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 66/2017, uzavřené mezi městem 
Chropyně a společností Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., z důvodu 
vyvolaných nutných víceprací při výstavbě autobusové zastávky „Kovárna“ a rozšíření 
ulice K. H. Máchy; 

- vzala na vědomí rozbor hospodaření SMM Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2018; 
- schválila na doporučení hodnotící komise uzavření smlouvy s dodavatelem, který 

předložil nejnižší nabídkovou cenu na akci „Rekonstrukce chodníků na náměstí 
Svobody v Chropyni, levá část – I. etapa“, za cenu 2. 250 000 Kč vč. DPH; 

- schválila bezplatný pronájem MKS Svazu tělesně postižených a ZUŠ D-MUSIC pro 
pořádání kulturních akcí v měsíci prosinci; 

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení pozemku parcelní číslo 
198/2 v lokalitě Podlesí; 

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odprodej pozemků parcelní číslo 
1064/2 a 1064/3 na ulici Díly; 

- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení pozemku parcelní číslo 
1091/3 na ulici K. H. Máchy; 

- projednala a doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit Návrh rozpočtu 
města Chropyně na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do 
roku 2022; 

- schválila dodatek č. 1 k pojistné smlouvě uzavřené s Kooperativa pojišťova, a.s. na 
pojištění majetku města; 

- schválila uhrazení rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro členy JPO 
Chropyně; 

- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem projektové dokumentace 
„Rekonstrukce mostu u elektrárny v Chropyni“ Ing. Jiřím Vítkem, jejímž předmětem je 
prodloužení termínu předání dokumentace; 

- souhlasila se stavebními záměry plánovaných novostaveb v lokalitě Podlesí a na ulici 
Nádražní; 

- jmenovala s účinností od 1. 12. 2018 ředitelkou Správy majetku města Chropyně, p.o. 
Mgr. Janu Kutou; 

- schválila platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města; 
- schválila úpravu rozpočtu Správy majetku města Chropyně, p.o. na rok 2018; 
- schválila finanční dary členům JSDH Chropyně za účast na zásazích jednotky v roce 

2018; 
- doporučila Zastupitelstvu města Chropyně schválit obecně závazné vyhlášky týkající 

se systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů; 

- zamítla žádost na kácení dřevin na hřbitově v Chropyni; 
-  schválila delegování zástupců města na valné hromady RESO, dobrovolný svazek 

obcí; 



- schválila harmonogram zasedání Rady města Chropyně a Zastupitelstva města 
Chropyně v roce 2019; 

- schválila návrh programu Zastupitelstva města Chropyně dne 12. 12. 2018; 
- schválila stanovení doby a míst pro konání slavnostních obřadů. 

Kompletní výpisy s usneseními Rady města jsou průběžně zveřejňovány na stránkách města 
Chropyně. 
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