Zpráva o činnosti
Městského úřadu Napajedla
za rok 2013

Projednáno v radě města dne 04.06.2014
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Tajemník městského úřadu Napajedla
Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ) jako jeden z orgánů města Napajedla
se při své činnosti řídí a postupuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění.
MěÚ tvoří starosta, který je v čele úřadu, dále místostarosta, tajemník a zaměstnanci
města Napajedla zařazení do oddělení a odborů MěÚ.
Činnosti, které MěÚ v oblasti tzv. samostatné i přenesené působnosti zajišťuje, jsou
upraveny v organizačním řádu MěÚ, včetně jeho organizační struktury, rozdělení
pravomocí v úřadu a zásady jeho činnosti a řízení.
V roce 2013 zajišťoval MěÚ činnosti v počtu 39 pracovníků.
V oblasti samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů, které přijalo zastupitelstvo
nebo rada města formou usnesení a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
Činnost MěÚ je řízena dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dále
v souladu s ostatními právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami města
a vnitřními směrnicemi MěÚ.
V oblasti přenesené působnosti zajišťuje výkon státní správy v rozsahu pověřeného
obecního úřadu ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem
na území města Napajedla a obcí Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice,
Spytihněv a Žlutava.
Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy,
usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných
orgánů veřejné správy.
Tato plnění se realizují na základě schváleného rozpočtu města na uvedené období,
a v návaznosti na rozpracované úkoly z let předcházejících.
Kvalitu plnění realizace přijatých usnesení a zadaných úkolů na úseku samostatné
působnosti nejvýstižněji dokumentuje Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
města za rok 2012, které proběhlo ve dnech 29.10.–09.11.2012
a 02.04.–09.04.2013. Bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Zlín, na základě
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písm. c) § 10 odst. 3, písm. b) zákona č. 420/2004
Sb. a nebyla zjištěna rizika dle § 10, odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Proto zastupitelstvo města, na základě doporučení rady města ze dne 29.05.2013,
mohlo na svém zasedání dne 19.06.2013 přijat usnesení č. 15/227/2013, kterým
schválilo Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením města bez výhrad, a současně přijat usnesení
č. 15/228/2013, kterým schválilo účetní závěrku města Napajedla za rok 2012
a hospodářský výsledek města za rok 2012, zisk po zdanění ve výši
9.014.688,74 Kč, a jeho převedení v plné výši na účet 432 – výsledek hospodaření
minulých účetních období.

3

Na úseku přenesené působnosti provádějí kontroly nadřízené orgány státní
správy podle svých plánů. V roce 2013 proběhly u MěÚ Napajedla tyto kontroly:
-

-

-

-

Dne 19.02.2013 provedla pracovnice MěÚ Otrokovice kontrolu na úseku matriční
agendy v rozsahu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
vyhlášky č. 207/2001, při které nebylo shledáno žádných nedostatků a činnost
na tomto úseku byla hodnocena velmi kladně.
Dne 13.05.2013 byla uskutečněna kontrola o plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Města Napajedla,
při které nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 16.05.2013 provedli zaměstnanci MF ČR audit projektu Naše Napajedla –
Město pro život – Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ – II.etapa,
ve kterém bylo identifikováno 1 zjištění, a to v pochybení ve veřejné zakázce,
popsaném ve třech bodech.
Dne 31.10.2013 proběhla státní kontrola na úseku dodržování krizového zákona
a předpisů vydaných k jeho provedení pracovníky HZSZK ve Zlíně, která
konstatovala, že Město Napajedla plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, zabezpečoval tajemník MěÚ vedení registru jako evidenční orgán,
pro přijímání a evidenci oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení
o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle uvedeného
zákona, včetně dalších úkonů vyplývajících ze zákona za období roku 2012.
V působnosti města Napajedla se týkala tato povinnost všech členů rady města
a vedoucích úředníků územního samosprávného celku.
V roce 2013 bylo zpracováno tajemníkem MěÚ pro jednání RM 10 podkladových
materiálů a pro jednání ZM 2 podkladové materiály.
Pracovníci MěÚ v průběhu roku 2013 se podíleli na zpracování a přípravě 6 návrhů
vnitřních směrnic a zásad, které byly předloženy k projednání a schválení RM
nebo ZM.
Byly to tyto:
- Rozpočet a způsob čerpání Fondu zaměstnavatele pro rok 2013,
- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- Dodatek č. 1 k Pracovnímu řádu MěÚ Napajedla,
- Dodatek č. 1 ke Směrnici o provozování silničních motorových vozidel pro potřeby
města Napajedel,
- Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem
Napajedla,
- Směrnice o poskytování pracovního volna nad rámec zákoníku práce.
Během roku se zaměstnanci MěÚ podíleli na přípravách, organizaci nebo přímou
účastí na akcích, které bezprostředně nesouvisí s činností MěÚ, ale jsou pracovníky
úřadu pravidelně zajišťovány.
Činnosti jednotlivých oddělení a odborů jsou dále podrobně rozvedeny.
Zpracoval: Bc. Jiří Foltýn, tajemník MěÚ
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Odělení personální a mzdové (odd. PaM)
V souladu s organizačním řádem pracovnice oddělení zabezpečovala v r. 2013
výkon mzdově-personálních činností a to nejen pro městský úřad, ale i pro městskou
policii a členy ZM a jejich výborů a komisí RM. Dále pracovnice dle pracovní náplně
zabezpečuje personálně-právní záležitosti v plném rozsahu pro KK Napajedla, p.o.
Pracovnice dále zajišťuje
- vyplacení ošatného, které je součástí fondu zaměstnavatele a jsou u ní
evidovány doklady potvrzující správnost použití ošatného vyplaceného
zaměstnavatelem
- plnění zákona č. 159/2002 Sb., o střetu zájmů (tento zákon se vztahuje
v našich podmínkách na 13 zaměstnanců a veřejných funkcionářů, pracovnice
zajišťuje zpracování „čestných prohlášení“ od všech dotčených osob podle
kriterií daných zákonem, v r. 2013 nebyla podána žádná žádost o nahlížení
do registru)
V odboru 2000 bylo vyřízeno a zpracováno 298 písemností.
V oblasti personální
Pracovnice oddělení řešila nebo spolupracovala na několika personálních změnách
u zaměstnanců města.
K 1. lednu 2013 bylo pod odbor SOC převedeno 9 zaměstnankyň PS Napajedla,
Organizační složka, která byla zrušena organizační změnou. Jednou
z nejnáročnějších činností pro zlepšení činnosti PS bylo nastavení nového
harmonogramu směn tak, aby se pokryly potřeby klientů a zároveň aby byly
dodrženy zákony a předpisy.
V měsíci červnu byla přijata pracovnice na dobu určitou do 31. května 2016 na odbor
SMIR. Pracovnici byl vytyčen harmonogram zpracování agend, které je třeba
pro město Napajedla vykonat a není možno tyto záležitosti pokrýt současnými
zaměstnanci. Jednalo se o pracovnici, která byla dosud agenturním zaměstnancem
fy Marlin a tyto činnosti již v naší organizaci vykonávala.
Pracovnice odboru FO požádala ke dni 4. září 2013 o ukončení pracovního poměru
z důvodu odchodu do starobního důchodu. V návaznosti na tuto skutečnost
bylo v měsíci červnu vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pozice referent odboru
FO. Při prvním vyhlášení po posouzení přihlášek uchazečů využil vyhlašovatel právo
výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové výběrové řízení. Na základě posouzení všech
přihlášených ve druhém vyhlášeném výběrovém řízení byla uzavřena pracovní
smlouva s vybranou pracovnicí na uvedenou pozici ke dni 1. srpna 2013.
V měsíci září rozvázala pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu
pečovatelka PS Napajedla a následně v měsíci říjnu byla provedena poptávka
na obsazení této pracovní pozice. Na základě výběru byl uzavřen pracovní poměr
s novu pečovatelkou PS Napajedla k 1. lednu 2014. Tíživá situace absence jedné
pečovatelky byla řešena přijetím pracovnice PS Napajedla na dohodu o provedení
práce a zvětšenými nároky na stávající pracovnice.
S účinností od 1. prosince 2013 byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci
při realizaci projektu „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“. Uzavření této smlouvy z hlediska personálněmzdového znamenalo přijetí 4 nových zaměstnanců. Na tyto zaměstnance je
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poskytována dotace za Svazu měst a obcí, což s sebou nese poměrně
komplikovanou administrativu. Smlouva má účinnost do 31.05.2015.
V průběhu roku byly na oddělení doručeny 2 žádosti o zaměstnání, které byly
vyřízeny v souladu se zákonem o úřednících.
Pracovnice se organizačně podílela na vyhlášeném výběrovém řízení na městského
architekta.
Dále pracovnice zajistila smluvního lékaře na poskytování pracovnělékařských
služeb. Vypracovala smlouvu a následně zajišťuje povinnosti vyplývající z této
smlouvy.
V oblasti BOZP začala pracovnice spolupracovat se zástupci fy PROFIRE s.r.o.
Otrokovice.
V oblasti mzdové
Pracovnice v oblasti mzdové poskytuje kromě výkonu běžné měsíční personální
a mzdové agendy pro zaměstnance MěÚ, MP, ZM, (dle pracovní náplně KK
Napajedla p.o.), údaje pro různé informační systémy. Jsou poskytovány zejména
čtvrtletní, pololetní a roční statistické údaje ke gesčnímu zpracování ČSÚ, pololetně
byla zpracována data pro MFČR informace do Informační systému o platech. Dále
byl pracovnicí PaM obsluhován internetový Portál veřejné správy a VREP přes který
je zabezpečována elektronická komunikace s Českou správou sociálního
zabezpečení (měsíční hlášení o platbách a změnách). Rovněž byla měsíčně
prováděna hlášení na smluvní zdravotní pojišťovny přes portály jednotlivých
pojišťoven) v r. 2013 5).
Pracovnice odd. PaM zpracovala Oznámení o plnění povinného podílu osob
se zdravotním postižením. Na tomto výkazu spolupracuje s pracovnicí zásobování,
která využívá možnosti nákupu zboží přes chráněné dílny a tím dochází k úspoře
na povinném odvodu do státního rozpočtu.
V rámci dalších činností zpracovává odměny za práci ve volebních komisích a práce
spojené s přípravou a konáním voleb, odměny členům komisí RM a výborů ZM.
Dále pracovnice provádí přípravu podkladů pro nárok zaměstnanců na stravenky.
Dále na základě žádostí zaměstnanců města bylo provedeno roční zúčtování daně
a vystavena potvrzení o zdanitelných příjmech pro daňová přiznání.
V r. 2013 přibyla povinnost zpracování výkazů pro FÚ související s II. pilířem
důchodového pojištění.
Pracovnice zpracovává vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
v předepsaných termínech pro FÚ za zaměstnavatele. Pracovnice odd. PaM využila
možnosti zasílání těchto výkazů elektronicky.
Některé pracovní činnosti pro zaměstnavatele město Napajedla byly zajišťovány
v rámci dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce dle § 75 a 76 zákoníku
práce. Tyto pracovní poměry byly uzavírány na celý rok nebo v průběhu roku dle
vzniklých požadavků ve smyslu usnesení RM č. 47/952/2013 ze dne 16.01.2013,
v souladu s organizačním řádem MěÚ.
V roce 2013 byla u zaměstnanců MěÚ vykázána 2,8 % pracovní neschopnost
nemocensky pojištěných osob z důvodu nemoci nebo ošetřování člena rodiny.
V průměru na každého zaměstnance vychází 8,6 kalendářních dnů nemoci.
V r. 2013 byl řešen 1 pracovní úraz.
Celková částka vyplacena jako náhrady mzdy při nemoci činila 101 790 Kč.
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V roce 2013 bylo komplexně zpracováno 222 pracovních poměrů (rodných čísel).
V roce 2013 pracovnice PaM zpracovala nebo spolupracovala na realizaci 10
podkladových materiálů předkládaných v RM nebo ZM.
Školící a vzdělávací činnost
V roce 2013 bylo v oblasti vzdělávání postupováno v návaznosti na zák. 312/2002
Sb., zákon o úřednících a dle plánů vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků.
Pracovnice k červnu 2013 provedla hodnocení plánů vzdělávání.
Ve většině školících a vzdělávacích akcí v návaznosti na plány vzdělávání úředníků
jsou realizována vzdělávání na základě požadavků zaměstnanců, doporučení
vedoucího odboru a následném schválení tajemníkem MěÚ.
V roce 2013 bylo absolvováno zaměstnanci celkem 69 vzdělávacích a školících akcí
navazujících na problematiku související s výkonem jejich pracovního zařazení
v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti a také v samostatné
působnosti včetně školení v oblasti bezpečnosti práce požární ochrany.
Dále probíhalo vzdělávání konané v rámci projektu Systematické vzdělávání a rozvoj
představitelů samospráv obcí ZK a samosprávy ZK pořádané Krajským úřadem Zlín,
v rámci dotačního titulu evropské unie, kterého se postupně účastnilo 12 pracovníků.
Proškoleno bylo celkem 39 zaměstnanců. Za školící a vzdělávací činnost byla v roce
2013 uhrazena celková částka 158 546 Kč.
K červnu 2013 provedla pracovnice hodnocení plánů vzdělávání.
V odd. PaM je na základě předaných cestovních příkazů prováděno jejich zúčtování
a předáno k proplacení na pokladnu MěÚ. Celkem bylo za 218 položek
na cestovních náhradách vyplaceno 71 800 Kč.
Spisová služba
Pracovnice pověřená vedením centrální spisovny zajišťovala v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále
dle Spisového řádu a Skartačního plánu MěÚ Napajedla v návaznosti na platné
právní předpisy a činnosti z nich vyplývající, průběžné ukládání dokumentů
z jednotlivých odborů do spisovny MěÚ.
Poskytování informací
Ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění, bylo
v roce 2013 v centrální evidenci na MěÚ Napajedla zaevidováno celkem 18
písemných žádostí o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí
o odmítnutí žádosti nebo její části.
Žádosti byly zpracovány a vyřízeny ve stanovených termínech ve spolupráci
s dotčenými odbory a odděleními MěÚ.
Za tuto oblast byla zpracována výroční zpráva, která byla schválena radou města
dne 19.března.2014 usnesením č. 70/1432/2014.
Stížnosti, petice
Agenda v oblasti vyřizování stížností a petic na MěÚ Napajedla je zajišťována
v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a petic schválených radou
města usn. č. 166/4/2010 s účinností od 01.května 2010. Z této činnosti byla
zpracována výroční zpráva, která byla vzata na vědomí radou města dne 19.dubna
2014.
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V r. 2013 bylo evidováno celkem: 1 petice, 1 stížnost v samostatné působnosti,
8 podání a 5 žádostí. Veškeré dokumenty byly zpracovávány a vyřízeny
ve stanovených termínech ve spolupráci s dotčenými odbory a odděleními MěÚ.
Dále jsou průběžně vyřizovány ostatní činnosti související s chodem MěÚ
a zajišťováním plnění usnesení RM a ZM.

Zpracovala: Alena Judasová Bednaříková, pracovnice oddělení
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Odbor správy majetku, investic a rozvoje (dále jen SMIR)
Od 1.01.2013 byl pod odbor SMIR na základě Organizačního řádu MěÚ Napajedla
přiřazen odbor životního prostředí a k 1.06.2013 byl do plného stavu 8 pracovníků
vč. vedoucího odboru doplněn o referenta na úseku zajišťující tvorbu a aktualizaci
strategického plánování města - Program rozvoje města Napajedla, energetických
projektů, nákup energií, atd.
Činnost odboru je rozdělena do úseků: - nemovitostí města (byty, nebyty, pozemky),
- investičního a rozvojového
- silničního správního úřadu (SSÚ)
- životního prostředí (ŽP)
Na úseku nemovitostí-byty, nebyty, které jsou v majetku města, pracovnice
zajišťuje průběžně opravy, případnou údržbu a pravidelné revize bytových
a nebytových prostor. Revize jsou pravidelné a byly prováděny na elektroinstalacích,
hasících přístrojích, hydrantech, hromosvodech, výtazích a komínech. Všechny výše
uvedené úkony jsou následně zapracovány a evidovány k příslušným objektům
a příp. nedostatky vyplývající s těchto revizí jsou v co nejkratším termínu odstraněny.
Běžné opravy bytů a nebytových prostor, jsou zajišťovány pracovníky Služeb města
Napajedla, p. o., v případě speciálních prací či prací většího rozsahu jsou opravy
zajišťovány odbornými firmami, které jsou hrazeny z neplánovaných oprav bytů
či nebytů.
V průběhu celého roku 2013 bylo provedeno 207 drobnějších oprav, které hradilo
město z rozpočtu města na rok 2013.
Investice většího rozsahu spočívaly:
- montáž ventilů na 2.ZŠ s názvem akce: „Výměna termostatických ventilů a hlavic
na 2. základní škole v Napajedlích“,
- rekonstrukce střechy ZS – II.etapa (hlavní budova a technická část)
- v návaznosti pak došlo k výměně stávajícího vedení hromosvodné soustavy
včetně revize s názvem akce: „Oprava elektroinstalace – hromosvodu objektu
zdravotního střediska, Napajedla“
- zabezpečení - EZS v objektu ZS čp. 1042.
V rámci pravidelných revizí byla provedena:
- revize elektro, komínů, plynu, výtahů, hydrantů a HP, hromosvodů, nouzových
osvětlení, střešních oken dle lhůt stanovených normou či zákonem
- revize el.spotřebičů a prodlužovacích kabelů v objektech čp. 87, 89, 387
- revize el.spotřebičů v objektech DPS čp. 90 a 1554
- výměny vodoměrů (poměrových) dle lhůt.
Součástí výkonu referenta je zajišťování :
- BOZP a PO
- provádění pravidelných inventur (DIK – budova MěÚ Napajedla)
- oprava a obnova jednotného systému informačních cedulí budov MěÚ – Anta
Zlín.
V rámci vzájemné spolupráce byla na základě změn vlastnictví objektů města
a změny dodavatele tepelné energie aktualizována Mandátní smlouva se společností
NBTH s.r.o. – tvorba, projednávání a konečné předložení smlouvy k projednání
v RM.
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Na základě plné moci města Napajedla referentka zajišťovala do doby prodeje
bytové jednotky 1504/2 – 1+1 v ul. Palackého v č.p. 1504 součinnost mezi městem
Napajedla a Společenstvím bytových jednotek v souvislosti s přípravou revitalizace
bytového domu 1503-1504. V srpnu 2013 byl byt 1+1 prodán.
V průběhu roku v rámci změny nájemníků v objektech ve vlastnictví města:
- probíhalo převzetí a následné předání uvolněných bytů a nebytových prostor,
- v objektu DPS Sadová čp. 1554 byly postupně měněny koberce za krytinu
z PVC z důvodů hygienických a provozních,
- v nájemních bytech v ul. Jiráskova a Komenského byly provedeny nezbytné
opravy, aby mohly být byty opětovně přiděleny (jednak pracovníky SMN
nebo odbornými firmami),
V rámci dočasného ukončení provozu v objektech ulici Na Kapli - kina, MIC
a kancelářských prostor Klubu kultury zajišťovala jejich technické předání k následné
stavební činnosti či dalšímu využití.
Na podzim zpracovala v rámci svého úseku návrh oprav a investičních akcí, jako
podklad pro přípravu rozpočtu města na rok 2014.
Město v rámci svého vlastnictví disponuje pozemky, sloužící především jako veřejná
zeleň s možností vedení veškerých dostupných inženýrských sítí, stejně tak
i komunikací všech kategorií (místní a účelové komunikace, cyklostezky a chodníky).
Správa a údržba je v průběhu roku zajišťována Službami města Napajedla, p.o.
Vybrané části pozemků jsou pronajímány fyzickým nebo právnickým osobám
k účelům stanoveným Zásadami nájmů pozemků ve vlastnictví města Napajedla.
K pěstitelským účelům je maximálně využit pozemek p.č. 2074/1 – za „Hospodářskou
školou“. Celoplošně na území města roste potřeba řešit problematiku parkování
osobních automobilů před rodinnými či bytovými domy. V roce 2013 bylo uzavřeno 6
smluv o výpůjčce pozemku ve vlastnictví města za účelem vybudování parkovacích
stání či odstavné plochy, které zůstávají místy veřejnými.
V lokalitě Malina I zůstal na prodej do roku 2014 poslední pozemek p.č. 2074/106.
Dále město odprodává pozemky pod cizími stavbami jako jsou společné prostory,
přístupové a okapové chodníky u družstevních bytových domů, společenství
vlastníků, dále pozemky pod garážemi.
Na základě dokončené digitalizace k.ú. Napajedla, došlo ke zpřesnění katastrálního
operátu a v některých případech i ke změně výměr či parcelních čísel pozemků.
Digitalizace přesto přinesla velké zjednodušení v označení a identifikaci pozemků,
díky ní již vymizely takzvané pozemky ve zjednodušené evidenci jako parcely PK,
které byly nově zapsány jako samostatné parcely KN.
Tato skutečnost se odrazila taktéž v evidenci majetku města, protože díky
zpřesněním katastrálního operátu došlo v mnoha případech ke změně doposud
evidovaných parcel a jejich výměr, ať už to byly plusové nebo minusové rozdíly.
Všech 1106 pozemků v majetku města Napajedla musí být zkontrolováno a případné
rozdíly upraveny na nový aktuální stav.
S postupným naplňováním energetického zákona ze strany provozovatelů
inženýrských sítí, město uzavřelo 15 smluv o věcném břemeni, v případě potřeby
zřizuje právo přístupu, průjezdu, atd.
V souvislosti s připravovanými investičními záměry města, ale i jiných subjektů,
kde město má zájem na jejich realizaci, dochází k velmi úzké spolupráci mezi
úsekem investičním a majetkovým, a to v podobě výkupu pozemků či uzavíráním
smluv o smlouvách budoucím o věcném břemeni, smlouvách o smlouvách
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budoucích kupních, darovacích a to z důvodů dořešení majetkoprávních vztahů
mezi majiteli dotčených pozemků a připravovanou stavební akcí.
Veškeré výše uvedené majetkoprávní úkony odbor SMIR konzultuje s právním
zástupcem města JUDr. Fusem, napomáhá při přípravě podkladů pro tvorbu
veškerých smluvních vztahů (technické podklady) a spolupracuje na složitých
případech majetkoprávních vypořádání mezi městem a druhou stranou.
V průběhu roku 2013 bylo na úseků pozemků uzavřeno celkem 83 smluv:
-

27 kupních smluv
2 darovací smlouvy
19 nájemních smluv
20 smluv o výpůjčce
15 smluv o věcném břemeni

Na úseku investiční činnosti bylo v roce 2013 zrealizováno a dokončeno v souladu
se schváleným rozpočtem na rok 2013 24 rozsáhlejších akcí viz tabulka č. 1
vč. pravidelných akcí. V průběhu roku bylo uzavřeno po konzultacích s právním
zástupcem města JUDr. Fusem celkem 32 smluv o dílo, 8 mandátních smluv a 3
smlouvy o poskytnutí dotace (1 x ROP Střední Morava (dále ROP), 2 x Státní fond
životního prostředí (dále SFŽP), dále bylo vystaveno 95 ks objednávek a zpracováno
416 faktur.
Celkem bylo vyhlášeno 29 výběrových řízení (dále VŘ):
- 25 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle
metodických pokynů poskytovatelů dotací,
- 4 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (2 VŘ v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení a 2 VŘ v režimu otevřeného podlimitního
řízení).
Novelizace výše uvedeného zákona k datu 01.04.2012 měla zásadní vliv
i na dosavadní zadávání zakázek malého rozsahu a to bylo důvodem aktualizace
Směrnice pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, která byla v březnu 2013
předložena na jednání RM a následně schválena.
V tab. č. 1 jsou uvedeny investiční akce většího rozsahu, které město fyzicky
realizovalo v roce 2013.
Zateplení objektů 1. ZŠ a MŠ (první dva podbarvené řádky) jsou částečně
spolufinancovány z prostředků získaných z dotačního titulu SFŽP, ve kterých město
uzavře smlouvu o poskytnutí dotace. Akce Zateplení objektu MŠ č.p. 1159 a 1659
v Napajedlích byla již zahájena koncem měsíce září z důvodu úplné destrukce
střešní folie na objektu B, kterou způsobilo srpnové krupobití a tato budova byla
do listopadu zcela odstavena a provoz tohoto pavilonu byl přesunut do nově
dokončených náhradních prostor v podkroví objektu č.p. 304 – sportovní část.
Bohužel termín zahájení realizace Zateplení objektu 1. ZŠ v Napajedlích byl přesunut
na květen 2014 z důvodu odstoupení prvních tří zhotovitelů od podpisu Smlouvy
o dílo a z důvodu nového výběrového řízení a spousty legislativních úkonů ve vazbě
na poskytovatele dotace. Obě akce budou dokončeny v roce 2014.
Rekonstrukce části ulice 1. máje (bývala Klevetova)
Koncem měsíce června 2013 byly zahájeny stavební práce na akci s názvem
„Napajedla – rekonstrukce ulice 1. máje“, jejíchž předmětem bylo vybudování nové
vozidlové komunikace šířky 3,25 m a délky 144,16 m s asfaltovým povrchem,
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rekonstrukce pouze levostranného chodníku š. 1, 7m. Pravostranný chodník v této
ulici byl zrušen. Souběžně s nově vybudovanou komunikací byly vybudovány
oboustranné parkovací pruhy šířky 2,20 m, délky cca 105 m. V celé části této ulice
bylo zrekonstruováno i veřejné osvětlení. Práce byly dokončeny a dílo předáno
na konci měsíce září 2013. Zásadní změnou, které po realizaci projektu nastala je
změna dopravního řešení, kdy ulice obousměrná se stala ve směru od páteřní ulice
1. máje ulicí jednosměrnou.
Rekonstrukce hřbitova – 2.etapa
Koncem měsíce května byly zahájeny práce na 2. etapě rekonstrukce pěších
komunikací v areálu hřbitova, které se dotýkaly střední části hřbitova. V rámci této
etapy byla provedena oprava chodníků navazujících na nově zrekonstruované
chodníky z 1. etapy – horní části hřbitova, končící páteřním chodníkem, který
propojuje severní bránu s dočasným otevřeným průchodem na ulici Za Humny.
V rámci rekonstrukce pěších komunikací byly provedeny nové konstrukční vrstvy
s povrchem ze žulové kostky velikosti 100/100 mm a mozaiky 50/50 mm. Dále bylo
zrekonstruováno veřejné osvětlení a byl vybudován nový rozvod vody. Součástí akce
byla oprava fasády bývalé márnice a oprava centrálního kříže.
Oprava střechy objektu zdravotního střediska Napajedla – 2. etapa
Od konce června byly zahájeny práce na opravě střechy hlavní budovy zdravotního
střediska. Střecha byla zateplena a opatřena novou hydroizolační folií. Byl vyměněn
také střešní světlík, který byl dlouhodobým zdrojem zatékání do objektu. Součástí
této rozsáhlé opravy byla také rekonstrukce hromosvodů.
Kino
V objektu kina proběhly v druhé polovině roku dvě zásadní akce:
- oprava střechy,
- rekonstrukce vzduchotechniky.
Z důvodu zatékání do objektu byla zahájena oprava střechy. V rámci těchto prací
byla posílena konstrukce krovů tak, aby nosnost střechy splňovala podmínky
současných norem, instalace podstřešní folie a bylo provedeno nové zateplení stropu
budovy kina z důvodu následných úspory energií.
V rámci druhé akce byla nahrazena stávající nefunkční vzduchotechnika za moderní
systém vytápění s klimatizací kinosálu vč. promítárny a sociálního zázemí kina.
Další etapa modernizaci tohoto objektu byla předložena do návrhu rozpočtu pro rok
2014.
Na podzim roku 2013 město Napajedla reagovalo na nově vyhlášené výzvy ROP
Střední Morava do kterých byl zařazen podprogram Fyzická revitalizace území,
určené pro města nad 5 tis.obyvatel. Tato výzva č. 46 byla vyhlášena 11.09.2013 –
termín odevzdání žádostí byl stanoven 11.10.2013 do 12 hod. S ohledem
na poslední výzvu tohoto typu a možnost čerpání dotace až do výše 85 %
uznatelných nákladů zahájilo město okamžité přípravy k žádosti na projekt s názvem
„Naše Napajedla – město pro život, revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ
– 3. etapa“, neboť požadavky poskytovatele na podklady k žádosti jsou vysoké
s ohledem na krátký časový úsek na jejich doložení.
Podkladem pro přípravu projektu byly zpracované studie:
- zastavovací a objemová studie s názvem Společenské centrum Na Kapli
Napajedla, zpracovaná Ing. arch. Bergmanem z října 2009, která se zbývala
logickým řešením středu města. Na základě této studie byly od roku 2010 zařazeny
dílčí projekty tohoto území do zásobníku Investičních záměrů města s tím,
že se budou postupně realizovat ve vazbě na vhodně vyhlášenou výzvu.
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- studie využitelnosti kulturních objektů Napajedla na výše uvedenou studii
navazovala, tu zpracoval Ing. arch. Klang a sám jí odprezentoval na zasedání ZM
dne 24.11.2012.
ZM dne 23.10.2013 na svém zasedání schvalovalo upřesnění financování tohoto
projektu
a současně i projektu Nový klášter – muzeum – 3. etapa, jehož výzva č. 47 byla
vyhlášena v mezidobí příprav projektu MPZ 3. etapa. V prosinci bylo město
vyrozuměno o zařazení projektu k dalšímu dopracování.
Výzva č. 47 vyhlášena ROP Střední Morava byla zaměřena na Cestovní ruch
a město na základě konzultací s projektovými manažery zahájilo přípravy na projektu
Nový klášter – muzeum – 3. etapa, který se zaměřil na úpravu venkovních prostor
za Klášterem a dokončení posledních místností ve 3. NP, tak by byl celý komplex
vč. venkovních prostor stavebně dokončen. Žádost byla podána v termínu
a vyrozumění o úspěchu projektu k dalšímu dopracování bude známo začátkem roku
2014.
Na základě žádostí občanů a společností bylo vydáno v roce 2013:
- zábor na městských pozemcích
13 ks
- dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků města
9 ks
- dohody o zřízení sjezdu
6 ks
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Tabulka č.1

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ROK 2013
čerpání části finančních
prostředků

název akce

stručný popis

Zateplení objektu MŠ č.p. 1159 a 1659 v
Napajedlích

předmětem akce je kompletní zateplení objektů A,B,C,D,
Státní fond životního prostředí
úprava povrchů spojovacích krčků a hromosvodů.
předmětem akce je kompletní zateplení objektu
1.ZŠ,výměna vstup.dveří v dvorním traktu, úprava povrchu
Státní fond životního prostředí
podlahy tělocvičny a zateplení plochých střech nad
schodišť.prostorem a stropů půdy
předmětem akce je výměna kčních vrstev a nové zadláždění stávajících peších komunikací
ve střední části hřbitova, uložení nového rozvodu užitkové vody a výměna VO. Součásti akce
byla obnova fasády márnice a veřejných záchodů.
vybudování zázemí vč. příručního skladu, který vznikl oddělením části chodby v prostorách
budovy bývalého kláštera – chodba ve sportovní části

Zateplení objektu 1.ZŠ v Napajedlích
Napajedla – revitalizace peších komunikací –
hřbitov – 2 .etapa
Klášter – sportovní část – vestavba bufetu
Muzeum Napajedla - výstavní předstěna pro
expozici Fatra
Nový klášter - multifunkční komunitní centrum
Napajedla - úprava podlahy expozice Fatra
Oprava chodníku v ulici Husova
Nový Klášter - stavební úpravy muzea
Napajedla - rekonstrukce ulice 1. máje
Výměna podlahovin v objektu 2. ZŠ
Rekonstrukce VO v ulici Jiráskova
MŠ – dokončení výměny rozvodů ZTI
Dokončení chodníků u zdravotního střediska
Nátěr oken – 2. ZŠ
Oprava elektroinstalace ve 2. ZŠ
Elektronické zabezpečení 1. ZŠ

náklady na
akci v Kč
vč. DPH
3.809.546,5.063.879,-

2.963.011,227.273,-

výroba a montáž předstěny pro umístění exponátů v prostorách muzea

240.863,-

podlahářské práce

214.264,-

výměna kčních vrstev, obrubníku a povrchu - zámková dlažba 200/200, ve stávající šířce a
niveletě chodníků v části ulice Husova (od byt.domu č.p. 1160 po RD č.p. 1535)
proběhly stavební úpravy v 1. NP infocentra, ve 2. NP kanceláří KK a ve 3. NP WC a salónku
Předmětem bylo zrušení pravostranného chodníku, oprava levostranného chodníku, oprava
VO, kompletní výměna kcí vozidlové komunikace a vytvoření oboustranných odstavných
ploch
2
výměna stávajících povrchů ve učebnách, celková výměra cca 470m
výměna vedení veřejného osvětlení vč. sloupů v horní části ulice Jiráskova - jednosměrný
okruh okolo bytových domů č.p. 717 - 719 až po 1008
výměna ležatých rozvodů zdravotechniky ve spojovacím krčku a ve venkovních prostorách
sloužící pro budovu B
výměna kčních vrstev, obrubníku a povrchu - zámková dlažba 200/200, ve stávající šířce,
vyrovnání kanalizačních šachet a terénní práce
nátěr dřevěných rámů oken v celé budově 2. ZŠ z důvodu jejich údržby
výměna osvětlení vč. vodičů v chodbě 1. NP pavilonů UKV14Z a UV13
výměna vstupních dveří do prostor základní školy (požadavky na únikový východ), osazení
kontrolního kamerového systému, osazení dorozumívacího zařízení, instalace elektron.
kontrolního vstupu dveří, zabezpeč. zařízení vč. vysílače pro napojení na centrální pult
bezpeč.agentury
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399.801,1.386.504,2.804.317,268.573,360.484,410.292,244.405,301.200,123.594,442.913,-

Oprava střechy objektu ZS Napajedla – 2. etapa
Oprava hromosvodu na objektu ZS, Napajedla
Výměna termostat. ventilů a hlavic na 2. ZŠ
Rekonstrukce VO v ulici Zábraní
Oprava oplocení objektu č.p. 87
Napajedla – oprava střechy kina
Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí
Rekonstrukce chodníku v části ulice 2. května
Výměna oken na zdrav.středisku
Rekonstrukce vzduchotechniky v budově kina

demontáž stávající krytiny vč. klempíř.prvků, provedení zateplení stropu, položení nových
klempířských prvků a střešní krytiny vč. vyosévek. Součástí výměna světlíku v hlavní budově
výměna jímací a svodové soustavy na základě stávajících platných předpisů
výměna 303 ks termostat. ventilů a hlavic – podmínka Státní energetické inspekce
výměna vedení veřejného osvětlení vč. sloupů podél komunikace III/49724 v části Zábraní vč.
jednoho protlaku pod touto komunikací
jednalo se o opravu zděného oplocení z jižní strany kolem nádvoří objektu č.p. 87 (spořitelna,
Měst. policie,…) vč.
demontáž hromosvodu, střeš. krytiny,klempíř. prvků a latí, zesílení vazníků vč. impregnace
celého krovu, položení difuzní fólie, montáž nového laťování, kontralaťování vč. klempíř.
prvků a zpětná montáž stávající krytiny, hromosvodu a tepel. izolace podlahy půdy
oprava úseku chodníku od RD č.p. 53 po RD č.p. 619 ve stávající šířce a niveletě. Povrchová
úprava chodníku ze zámkové bet. dlažby 200/200, výměna silnič.obrub a oprava
povrch.odvodnění
oprava úseku chodníku mezi vjezdy do bývalého areálu Slavia ve stávající šířce a niveletě.
Nový povrch chodníku ze zámkové bet. dlažby 200/200.
výměna 10 ks oken vč. vstupních dveří v části budovy lékárny
Předmětem zakázky bylo: -větrání, vytápění a chlazení jeviště - větrání hyg. zařízení - větrání
a chlazení promítárny - zdroj chladu pro VZT.
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915.026,272.481,610.306,560.259,351.876,1.148.040,334.534,362.664,265.771,2.249.032,-

Na úseku rozvojové činnosti v průběhu roku 2013 probíhaly na základě zařazení města
Napajedla do pilotního projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Elektronická metodická
podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“, který zaštiťoval Zlínský kraj pro vybrané obce
Zlínského kraje intenzivní práce na dokumentu - Program rozvoje města Napajedla.
V průběhu tvorby se jednalo o pravidelné schůzky s metodiky z Krajského úřadu spolu
se zástupci společnosti GaREP, která vytvářela metodické pokyny pro daný projekt
a zástupci města Hulína. Proběhly schůzky pracovních skupin, vytvářela se tvorba
analytických a návrhových části na základě podkladů pracovních skupin, proběhla příprava
dotazníků pro obyvatele, podnikatele a místní příspěvkové organizace a také jejich následné
vyhodnocení. Prostřednictvím Napajedelských novin byl proveden průzkum obyvatel
v podobě rozeslání dotazníků do domácností, proběhlo zasedání pracovní skupiny složené
ze zastupitelů města a vedoucích odborů MěÚ, jejichž výstupem byla SWOT analýza
do které byly zapracovány i výsledky dotazníkového šetření obyvatel. Program rozvoje
města Napajedel byl zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj, jako vzorový dokument
a následně byl schválen v RM a ZM.
V rámci energetických projektů byla poskytnuta legislativní součinnost 2. ZŠ Napajedla
při realizaci Fotovoltaické elektrárny na části střechy tělocvičny objektu 2. ZŠ Napajedla.
Stejně tak byla poskytována v průběhu roku vzájemná součinnost mezi Teplárnou
Otrokovice a.s. a městem Napajedla v souvislosti se změnou dodavatele tepelné energie
do objektu ve vlastnictví města.
Souběžně probíhala i legislativní příprava se změnou způsobu vytápění objektů 1. ZŠ
a 2. ZŠ, přechod z plynových kotelen na centralizované zásobování teplem, které bude
realizován v první polovině roku 2014 a topná sezóna 2014-2015 by měla být již zajištěna
Teplárnou Otrokovice a.s.
Průkazy energetické náročnosti budov
Od 01.01.2013 resp. od 01.07.2013 městu Napajedla dle zákona 318/2012 Sb.,
o hospodaření energií (novela zákona 406/2000 Sb.) vyvstala povinnost nechat vypracovat
u budov ve vlastnictví resp. u budov užívaných orgány veřejné moci či objektů připravených
k prodeji průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB). Z důvodu připravených prodejů
objektu č.p. 94 a 95, č.p.737 byly poskytnuty veškeré dostupné podklady zpracovateli PENB
k jejich výpočtu.
Nákup elektrické energie
Proběhlo zmapování trhu dodavatelů a způsobů nákupu elektrické energie. V rámci
průzkumy byly vyhotoveny tabulky spotřeby elektrické energie v objektech města, které byly
poskytnuty jako podklad pro Energetickou agenturu Zlínského kraje (dále EAZK). Dále byla
tato velmi fundovaná společnost oslovena v souvislosti s vypracováním Studie energetických
úspor budov v majetku města Napajedla, která sloužila jako podklad při rozhodování RM
o energetických projektech.
Na základě pravidelných kontrol vyplynul ze zprávy Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje požadavek na obnovu technologie úpravy vody ve venkovním bazénu a brouzdališti,
která již nesplňuje požadované předpisy a vyhlášky. Z tohoto důvodu byly zahájeny projekční
práce na úpravu a změnu technologie bazénu, které vyvolala i stavební úpravy samotného
bazénu a brouzdaliště. Na podzim proběhlo výběrové řízení na dodavatele díla, realizace je
směřována na první polovinu roku 2014, tak aby na realizaci plynule navázal samotný provoz
bazénu.
Z důvodu nedořešených legislativních kroků ve vazbě na evidenci katastru nemovitosti byly
dohledávány nutné podklady pro zápis objektu plynové kotelny k objektu č.p. 304
a na základě ukončení provozu kotelny na Malině I, která musela být stavebně oddělena
od bytového domu a musela být provedena změna užívání.

16

Silniční správní úřad (dále SSÚ)
SSÚ zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti pověřeného úřadu
podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb.,
a částečně provádí činnosti i na úseku samosprávy.
V roce 2013 bylo vydáno celkem 48 rozhodnutí ve správním řízení, z čehož:
36 rozhodnutí pro právnické osoby,
12 rozhodnutí pro fyzické osoby.
Jednalo se o povolení zvláštního užívání MK pro:
zřizování vyhrazených parkovacích míst,
pro umisťování inženýrských a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničního pozemku.
povolení stavebních prací, ukládání materiálu a stání stavebních strojů na vozovce
sportovní a kulturní akce
Dále se jednalo o rozhodnutí o komunikačním připojení a o povolení sjezdu, o existenci
komunikace a o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami MK z důvodů pořádání
sportovních a kulturních akcí.
Bylo vydáno 12 vyjádření, sdělení či osvědčení o existenci pozemní komunikace,
13 povolení záboru pozemku (reklama, stavební práce)
V rámci výkonu státní správy byla společně s městskou policií měsíčně provedena kontrola
komunikací (sledována schůdnost a sjízdnost komunikací, technický stav vozovky, stav
silničních vpustí) dopravního značení, sledováno neoprávněné užívání komunikací
a přilehlých pozemků a následně byly tyto poznatky předány správci komunikací – SMN p.o.
Řešila se neoprávněná jízda cyklistů po chodnících, parkování aut na sjezdech u RD.
V rámci výkonu státní správy byla společně s městskou policií měsíčně provedena kontrola
komunikací (sledována schůdnost a sjízdnost komunikací, technický stav vozovky, stav
silničních vpustí) dopravního značení, sledováno neoprávněné užívání komunikací
a přilehlých pozemků a následně byly tyto poznatky předány správci komunikací – SMN p.o.
Byly vedeny řízení ve věci znečištění komunikací, odstranění zdroje ohrožení nebo rušení
silničního provozu (odstraněno 5 autovraků).
SSÚ spolupracoval s projektovou kanceláří A-S na vytvoření paspartu dopravního značení.
Dále SSÚ vydává povolenky k vjezdu na sídlišti Nábřeží, spolupracuje se Službami města
Napajedla, p. o., na údržbě a drobných opravách komunikací a napomáhá při sestavení
plánu zimní údržby komunikací.
RM byly předkládány návrhy pro stanovení trvalého i dočasného dopravního značení
a následně zajišťována jejich legislativa.
K žádosti o stanovení dopravního značení bylo vyhotoveno 8 jednoduchých dokumentací,
které byly projednány na DI PČR Zlín a následně schváleny MěÚ Otrokovice.
V rámci veřejné dopravy jsou zajišťovány jízdní řády pro IDS Napajedla a vydáván souhlas
se schválením koncesí pro dopravce osobní vnitrostátní dopravy.
Byly řešeny smluvní vztahy s Dopravoprojektem Olomouc – z důvody přípravy rychlostní
komunikace R55.
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Životní prostředí (dále ŽP)
Provádí činnosti na úseku samosprávy i státní správy. Je obsazeno jedním pracovníkem.
Správní činnosti jsou prováděny na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
přírody a krajiny, vodního hospodářství a odpadového hospodářství. Na úseku ochrany
ovzduší byly pravomoci pověřených obecních úřadů přijetím zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, velmi silně eliminovány.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Na úseku ochrany ZPF byla průběžně prováděna kontrola výskytu a následné likvidace
invazních rostlin na katastrálním území Napajedla ve spolupráci se Službami města
Napajedla, příspěvkovou organizací. Během roku 2013 byla prováděna kontrolní činnost
u společnosti CEMEX Sand, komanditní společnost Napajedla při těžbě štěrkopísků. Odbor
SMIR – ŽP vydává rozhodnutí ve věci vyměření výše odvodů za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu. V roce 2013 byla vydána 4 správní rozhodnutí na odvody
v celkové výši 715 979 Kč, kdy 10% z této částky jde do rozpočtu města Napajedla. V rámci
průběžné kontrolní činnosti byly vyzvány 3 subjekty k provedení údržby pozemků v jejich
vlastnictví před podáním oznámení úřadu obce s rozšířenou působností. V souladu
se zákonem o ochraně ZPF bylo vydáno jedno správní rozhodnutí ve věci provedení
protierozních opatření na pozemcích v obhospodařování společností AGROCORP s.r.o.
v k.ú. Žlutava. V souvislosti s prováděním monitoringu stavu životního prostředí v okolí
průmyslové zóny Slavia byl zajištěn odběr vzorků půdy ústavem RECETOX Masarykovy
univerzity Brno. V rámci tohoto monitoringu byla zajištěna instalace a rozbory jílku vytrvalého
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno.
Ochrana přírody a krajiny
Na úseku ochrany přírody a krajiny byla celoročně dozorována údržba městské zeleně
v návaznosti na udržitelnost projektu „Regenerace zeleně v městské památkové zóně
a lesoparku Kalvárie Napajedla“ provedeného v roce 2011 a financovaného z prostředků
Státního fondu Životního prostředí. V rámci výkonu státní správy bylo vydáno 14 správních
rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u fyzických i právnických
osob na katastru města Napajedla. V rámci kontrolní činnosti byli zjištěni a obeslání všichni
majitelé pobřežních pozemků u odstavného ramene Pahrbek s výzvou k zajištění údržby
břehových porostů z důvodu několika případů vývratu a pádu stromů na vodní hladinu
ramene. V důsledku silného krupobití v srpnu 2013 byla zajištěna prohlídka a navrženy
zabezpečovací práce v lesním porostu Kalvárie ve spolupráci s odborným lesním
hospodářem a pracovníky SMN, p.o. Na úseku výkonu státní správy rybářství bylo v roce
2013 vydáno 58 rybářských lístků. Pracovník se zúčastnil akreditovaného školení
vzdělávacího programu „Povolování a kácení mimolesních dřevin“ dne 12.11.2013
v Olomouci a „Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les“ ve Zlíně. V roce 2013 byla
provedena pravidelná kontrola stavu památných stromů vyhlášených orgánem ochrany
přírody a krajiny MěÚ Napajedla ve všech našich pověřených obcích. V rámci regenerace
místního hřbitova byla zajištěna náhradní výsadba za vykácené dřeviny firmou GARD&N
Staré Město.
Vodní hospodářství
Na úseku vodního hospodářství byl v průběhu roku prováděn pravidelný monitoring stavu
bezejmenných vodních toků ve správě města. Ve spolupráci se SMN, p.o. byla prováděna
i údržba pobřežních porostů. Úzce bylo spolupracováno v podnikem Povodí Moravy, s.p.
Závod Střední Morava Uherské Hradiště ve dvou případech znečištění Pohořelického potoka
a následného znečištění odstavného ramene Německé, z toho v jednom případě byl
vynucen zásah Policie ČR a HZSZK. Na tomto úseku nebylo v roce 2013 vydáno žádné
správní rozhodnutí ve věci obecného nakládání s povrchovými vodami. V souvislosti
s prováděním monitoringu stavu životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia
Napajedla bylo zajištěno provedení rozboru těla ryby (bolen) a vody z odstavného ramene
Pahrbek laboratoří Státního veterinárního ústavu Olomouc, detašované pracoviště Kroměříž.
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Odpadové hospodářství
Na úseku odpadového hospodářství byla během roku vedena průběžná evidence odpadů,
jejichž původcem bylo město. Každé čtvrtlení bylo vypracováno pravidelné hlášení
o množství odpadů pro společnost EKO – KOM a.s. Ve spolupráci se SMN, p.o. byla řešena
koordinace provozu komunitní kompostárny a předávány podklady pro monitorovací zprávy
SFŽP. Dále byla ve spolupráci se SMN, p.o. a komisí ŽP rozšířena stávající síť hnízd nádob
na separované složky odpadů včetně zajištění nádob na separované odpady prostřednictvím
společnosti EKO - KOM a.s. Pracovník se zúčastnil porady pracovníků odpadového
hospodářství všech úřadů Zlínského kraje v Novém Hrozenkově, kde prezentoval provoz
komunitní kompostárny Napajedla. Pracovníkem ŽP byl vypracován ekonomický rozbor
nakládání s odpady ve městě Napajedla a předložen k projednání finančnímu výboru a RM.
Ochrana ovzduší
V rámci ochrany ovzduší byla zajištěna instalace pasivního měření kvality ovzduší v areálu
průmyslové zóny Slavia Napajedla prostřednictvím ústavu RECETOX Brno. Vyhodnocení
výsledků proběhne v roce 2014, kdy v září 2014 prováděný monitoring končí. V prosinci
2013 bylo zajištěno měření hluku v souvislosti s prováděním drcení betonových sutí v ulici
K Pahrbku Zdravotním ústavem Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí
Zlínského kraje.
Samosprávné činnosti
V rámci výkonu samosprávných činností předložilo ŽP 22 podkladových materiálů
k projednání RM a ZM. Pracovník ŽP se pravidelně zúčastňoval porad vedení města, jednání
ZM i pravidelných porad se Službami města Napajedla, p.o. Pracovník ŽP se zúčastnil
pravidelné porady pracovníků krizového řízení organizované Krajským úřadem ZK ve Zlíně.
Odbor SMIR – ŽP vede přehled drobných sakrálních památek a v roce 2013 zajistilo opravu
a přesun kříže z prostoru stávající FTVE u komunikace I/55 k cyklostezce před silniční most.
Odbor SMIR – ŽP pravidelně dvakrát ročně zajišťuje provedení celoplošné deratizace města.
Počet školení vč. seminářů absolvovaných za rok 2013
vedoucí odboru

8

zástupce vedoucího (referent úseku investic)

5

referent úseku nemovitostí - byty, nebyty

4

referent úseku nemovitostí - pozemky

5

referent úseku nemovitostí - pozemky

5

referent SSÚ

4

referent ŽP

4

referent – strategie a energetika města

5

Pro jednání RM a ZM odbor SMIR vypracoval celkem 261 podkladových materiálů.
Vypracovala: Ing. Monika Chrástová, vedoucí odboru
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Odbor stavební úřad (SÚ)
Činnost stavebního úřadu na úseku stavebního řádu
Činnost staveb. úřadu v roce 2013 na úseku stavebního řádu:

968 podání

Územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informace
Stavební povolení, dodatečné povolení, stavební souhlas,
ohlášení, veřejnoprávní smlouva
Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, sdělení k užívání,
nebo ke zkušebnímu provozu, prozatimní užívání, zákaz užívání
Souhlas, rozhodnutí o změně v užívání stavby
Rozhodnutí, ohlášení odstranění stavby
Usnesení o zastavení nebo zamítnutí žádosti
Rozhodnutí o výjimce
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením
Usnesení o přerušení řízení, spojení řízení
Dělení, scelování pozemků, geometrické plány, další opatření
Přidělení čísla popisného nebo evidenčního
Sdělení k legalizaci stavby
Souhlasy k vodoprávnímu řízení
Informace k pozemkům
Vyjádření k vynětí ze ZPF
Různá sdělení
Přestupky a správní delikty
Stížnosti a petice
Odvolání proti rozhodnutí:
Z toho potvrzeno nebo změněno
Z toho zrušeno, zamítnuto
Přezkumné řízení

56
70
94
7
4
31
10
16
75
26
8
6
25
26
22
132
3
4
12
9
3
5

Stavební úřad Městského úřadu Napajedla v souladu s ustanovením § 13 odst. 1
písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") zajišťuje výkon státní
správy ve věci územního rozhodnutí a stavebního řádu ve správním obvodu 7 obcí.
V působnosti stavebního úřadu jsou katastrální území města Napajedla a obcí
Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. Správní obvod
má rozĺohu 73,14 km2. Ve správním obvodu mělo k 31.12.2013 trvalé bydliště 13 551
obyvatel.
Činnost stavebního úřadu je zajišťována pěti pracovníky:
Povolování staveb fyzických osob v katastrálním území Halenkovice, Spytihněv
a Žlutava, povolování staveb inženýrských sítí a reklamních zařízení v působnosti
stavebního úřadu Napajedla je zajišťováno jednou pracovnicí.
Povolování staveb fyzických osob v katastrálním území Napajedla, Pohořelice,
Oldřichovice a Komárov je zajišťováno jednou pracovnicí.
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Povolování staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů a staveb bytových domů v působnosti stavebního úřadu Napajedla je
zajišťováno jedním pracovníkem.
Veškerou administrativní činnost spojenou s vyhotovením kopií písemných dokladů
rozhodnutí a další korespondence, přípravu pošty k odeslání, vedení evidence došlé
korespondence odboru, kontrolu správních termínů, vedení evidence knih všech
vydaných správních rozhodnutí a dalších písemností, přidělování čísel popisných
a čísel evidenčních a zajištění jejich vyhotovení pro stavebníky, písařské práce
a administrativní práce, vedení pokladny správních poplatků vybíraných dle zákona
o správních poplatcích a jejich pravidelné odvádění finančnímu odboru, vedení
archivu podle archivního řádu v působnosti stavebního úřadu, zakládání legislativy
a projektové dokumentace občanů, právnických a fyzických osob podnikajících
podle zvláštních předpisů, jsou zajišťovány jednou pracovnicí.
Pracovníky stavebního úřadu jsou dále zpracovávány pravidelné měsíční, čtvrtletní
i roční statistiky o povolených, rozestavěných a zkolaudovaných stavbách.
Do registru územní identifikace, adres a nemovitostí jsou pravidelně zapisovány
dokončené a odstraněné budovy.
Činnost stavebního úřadu na úseku územního plánování
Stavební úřad podle ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona zajišťuje
pro katastrální území města Napajedla v přenesené působnosti výkon územně
plánovací činnosti, spočívající v pořizování územního plánu a jeho změn, regulačních
plánů, územních studií, podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti a vykonává další činnost podle stavebního zákona.
Stavební úřad Městského úřadu Napajedla, jako pořizovatel nového územního plánu
(dále jen "ÚP") Napajedla, na základě výsledku projednání a stanovisek dotčených
orgánů uplatněných v rámci společného jednání o návrhu ÚP Napajedla
a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Napajedla na udržitelný rozvoj území předložil
zastupitelstvu města Napajedla návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování ÚP
Napajedla.
Zastupitelstvo města Napajedla usnesením č. 14/216/2013 ze dne 24.04.2013
schválilo postup dalšího pořizování ÚP Napajedla.
Na základě úpravy záměrů v souladu se stanovisky dotčených orgánů, z důvodu
změny legislativy (novely stavebního zákona), úpravy vyplývající ze změny
nadřazené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje,
a zapracování nových požadavků byly projektantem Urbanistickým atelierem Zlín
s.r.o. provedeny úpravy návrhu ÚP Napajedla, včetně úpravy Vyhodnocení vlivů
návrhu ÚP Napajedla na udržitelný rozvoj území v následujícím rozsahu:
Úpravy vyplývající ze změny legislativy:
Úprava a doplnění územního plánu v souladu s novelou stavebního zákona (zákon
nabyl účinnost 01.01.2013).
Úprava a doplnění územního plánu v souladu s novelou vyhlášky 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
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Úprava a doplnění územního plánu v souladu s novelou vyhlášky 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Přepracování výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
doplnění parcelních čísel pro předkupní právo a analýza všech pozemků
pro předkupní právo z důvodu vyloučení pozemků obce a státu.
Úpravy vyplývající ze změny nadřazené územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů kraje:
Úprava a doplnění územního plánu v souladu s aktualizovanými Zásadami územního
rozvoje Zlínského kraje.
Úprava a doplnění územního plánu v souladu s aktualizací územně analytických
podkladů Zlínského kraje.
Zapracování výsledků územní studie – Rozvoj kombinované dopravy a logistiky
na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům
území.
Zapracování územní studie – Využití ploch po těžbě štěrkopísku Napajedla –
Spytihněv.
Zapracování nových záměrů do územního plánu:
Rozšíření průmyslové výroby v průmyslové zóně – ID65.
Rozšíření ploch zahrádkářské osady – ID36.
Vymezení koridoru pro kanalizační sběrač souběžně se silnicí I/55 v průmyslové
zóně.
Doplnění koridorů pro vybudování polních cest v souvislosti s provedenými
pozemkovými úpravami Pohořelice.
Změna trasy navrhovaného vodovodu pro bydlení v lokalitě Jiráskova.
Koridor pro vybudování cyklostezky podél Moravy.
Propojení řeky Moravy a slepého ramene – přístav, lokalita Pahrbek.
Koridor pro cyklostezku Pahrbek – hřebčín, lokalita Kamence.
Rozšíření plochy zemědělské výroby – hřebčín, lokalita Kamence.
Zapracování zrealizované cyklostezky podél Moravy směrem na Spytihněv.
Úprava vymezení biocentra Pod Dubovou, vymezení záměru na rozvoj sportovních
a rekreačních aktivit v prostoru mezi Moravou a bývalým mlýnským náhonem.
Úprava záměrů v územním plánu:
Úprava koridoru R55 při křížení se železnicí.
Nové řešení propojovacího elektrického vedení VN 22 kV, směr Halenkovice.
Vymezení koridoru pro elektrické vedení VN 22 kV a trafostanici pro zahrádkářskou
osadu nacházející se jižně od železničního nádraží.
Odklonění koridoru VVN 110 kV mimo Makovou, na katastrální území Halenkovice.
Zrušení rozšíření výrobního areálu Slávie, úprava rozsahu navrhovaného biocentra.
Stavební úřad Městského úřadu Napajedla oznámil dne 25.09.2013, pod č.j.
SÚ/2013/6292/Č, v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona
opakované společné jednání o upraveném návrhu ÚP Napajedla a upraveném
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Napajedla na udržitelný rozvoj území, jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Napajedla a sousedním obcím.
Opakované společné jednání se konalo dne 30.10.2013. Dotčené orgány pořizovatel
vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly
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sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným stanoviskům
a připomínkám se nepřihlíží.
Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen "MD ČR") na základě stanoviska
ze dne 28.11.2013, pod č.j. 913/2013-910-UPR/2, požadovalo v oblasti vodní
dopravy zakreslit koridor územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe
(dále jen "D-O-L") v šíří 50 m od osy na obě strany, tj. 100 m celkem.
Pořizovatel požadoval v rámci dohodovacího řízení s MD ČR zachování stanovené
šíře koridoru územní rezervy pro průplav D-O-L v šířce 60 m zakreslené v návrhu ÚP
Napajedla, z důvodu neuplatnění tohoto požadavku při společném jednání ze dne
27.07.2011, pod č.j. SÚ/11/LČ-47, ani při opětovné výzvě ze dne 30.11.2011 pod č.j.
SÚ/11/LČ-66 k uplatnění stanoviska.
MD ČR na základě doplněného stanoviska trvalo na požadavku vymezení koridoru
D-O-L v šíři 2 x 50 m, protože je vzhledem k technickým parametrům plánovaného
průplavu minimální možná.
Následně bylo dohodnuto, že do návrhu ÚP Napajedla bude zakreslený koridor
územní rezervy plavebního kanálu D-O-L v celkové šíři 100 m. Souběh koridoru
územní rezervy kanálu D-O-L s rychlostní silnicí R55 bude řešen v dalších stupních
projektové dokumentace bez dopadu na trasu R55 vymezenou v katastrálním území
Napajedla.
Rada města Otrokovice vydala dopisem ze dne 21.11.2013, pod č.j.
ORM/52401/2013/KON, stanovisko města Otrokovice k opakovanému společnému
jednání o návrhu ÚP Napajedla a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Napajedla
na udržitelný rozvoj území s požadavkem doplnění vyhodnocení, zda jsou
oddělovací plochy mezi plochou rozšíření průmyslové výroby v severní průmyslové
zóně Napajedla označené ID65 a plochou bydlení na území města Otrokovice
dostatečné, aby uspokojivě splnily izolační funkci.
Na základě tohoto požadavku bylo doplněno Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP
Napajedla na udržitelný rozvoj území v kapitole A.VI (Zhodnocení stávajících
a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace
na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, flóru, půdu, vodu a další složky)
o vyhodnocení návrhové plochy ID65 rozšíření průmyslové výroby v severní
průmyslové zóně Napajedla.
Z důvodu obávaného ovlivnění návrhových a stabilizovaných ploch bydlení v lokalitě
Padělky na území města Otrokovice rozšířením plochy průmyslové výroby ID65
v severní průmyslové zóně Napajedla byl zpracován předběžný propočet hlukového
zatížení nejbližších chráněných venkovních prostor pro noční dobu (přísnější hlukový
limit než pro dobu denní). Výpočet byl proveden pro noční dobu od 22:00 do 6:00.
Z orientace hlukových pásem v území je zřejmé, že v lokalitě bydlení označené 25.2
na území města Otrokovice je dominantním zdrojem hluku v noční době stávající
automobilová doprava po komunikaci I/55. Do návrhové plochy bydlení, označené
v územním plánu města Otrokovice kódem 25.2, zasahuje pásmo ekvivalentní
hladiny akustického tlaku větší jak 50 dB(A), přičemž zdrojem této dominantní
hlukové zátěže je právě stávající doprava po komunikaci I/55.
Na základě předloženého posouzení lze konstatovat, že vymezení rozšíření
průmyslové výroby v severní průmyslové zóně Napajedla, označené ID65, je
z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací možné. Detailní
podmínky investičního záměru na ploše průmyslové výroby a skladů musí být řešeny

23

v procesu E.I.A., kdy jsou známy konkrétní parametry investičního záměru
(v územním a stavebním řízení).
Stavební úřad Městského úřadu Napadla doručil veřejnou vyhláškou dne 25.09.2013
v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s ustanovením
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, návrh ÚP Napajedla a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Napajedla
na udržitelný rozvoj území. Veřejná vyhláška byla doručena 15. dnem po jejím
vyvěšení na úřední desce Městského úřad Napajedla. Do 30 dnů ode dne doručení
mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Stavební úřad Městského úřadu Napajedla obdržel k návrhu ÚP Napajedla
a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Napajedla na udržitelný rozvoj území připomínku
obyvatel Kvítkovic (opatřenou 258 podpisy), kteří nesouhlasili s rozšířením
průmyslové výroby v severní průmyslové zóně Napajedla, označené ID65, z důvodu
jejího umístění až do těsné blízkosti kvítkovické rodinné zástavby z důvodu negativní
zátěže hlukem, prašností a nárůstem dopravy. Dále nesouhlasili se vznikem
plánovaného logistického centra.
Tato připomínka byla obyvateli Kvítkovic zaslána i starostovi a Radě města
Otrokovice.
Připomínka obyvatel Kvítkovic je totožná s připomínkou města Otrokovice a je řešena
v rámci dohodovacího řízení s městem Otrokovice.
Ostatní činnost stavebního úřadu
Stavební úřad Městského úřadu Napajedla na základě výzvy Ministerstva kultury ČR
k získání finančních prostředků na obnovu kulturních památek z Programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2014 dopisem ze dne 12.9.2013, pod č.j. SÚ
13/5929/Č, obeslal majitelé kulturních památek na území městské památkové zóny
Napajedla.
Do programu regenerace městských památkových zón na získání finančních
prostředků poskytovaných Ministerstvem kultury ČR na obnovu kulturních památek
pro rok 2014 se přihlásila společnosti SOKOLA s.r.o. Napajedla, se stavební akcí
provedení udržovacích prací „výměnou střešní krytiny a opravou krovu“ na objektu
měšťanského domu (hrubé hospody – rejstříkové číslo kulturní památky 37727/7 –
2012) Masarykovo náměstí č.p. 65 v Napajedlích. Celkové náklady na obnovu byly
stanoveny na 1,927.000,- Kč, z toho státní podpora byla požadovaná ve výši
900.000,- Kč.
Pracovníci stavebního úřadu se zúčastnili řady porad pracovníků stavebních úřadů,
pořádaných odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Zlínského kraje a odborného školení v rekreačním areálu v obci Držková
k problematice velké novely stavebního zákona.
Zvláště je zapotřebí vyzvednout obětavou metodickou pomoc pracovníků odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení
stavebního řádu, na úseku stavebně správním pana Zemana, Ing. Dohnálkové
a JUDr. Morávkové a na úseku územního plánování Ing. Bravencové.
Pracovníci
stavebního
úřadu
spolupracovali
při
řešení
urbanistických
a architektonických otázek rozvoje města Napajedla s městským architektem
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Ing.arch. Hladilem, a zpracovatelem ÚP města Napajedla Ing. arch. Miroslavem
Dubinou z Urbanistického ateliéru Zlín s.r.o.
Při stanovení architektonických a urbanistických požadavků při povolování
jednotlivých staveb pracovníci stavebního úřadu spolupracovali s obecním
architektem obce Žlutava Ing. Slaninou, obecním architektem obce Pohořelice
Ing. Mizerou, obecním architektem obce Halenkovice panem Fürstem, obecním
architektem obce Spytihněv Ing. arch. Hladilem, a rovněž se starosty jednotlivých
obcí v působnosti stavebního úřadu.
Pro potřeby Městského úřadu Napajedla, odboru správy majetku, se pracovníci
stavebního úřadu vyjadřovali k žádostem občanů, právnických a fyzických osob
k odprodeji případně k pronájmu pozemků v majetku města Napajedla.
Pro potřeby finančních úřadů v rámci daňového řízení stavební úřad zasílal kopie
požadovaných dokladů (územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních
povolení, ohlášení, kolaudačních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, sdělení
k užívání stavby a dalších) a poskytoval informace o rozestavěnosti a dokončenosti
staveb.
Pro potřeby Úřadu práce Zlín, oddělení státní sociální podpory v Otrokovicích,
vydával žadatelům o sociální dávky sdělení o stavu nemovitostí, které získával buď
z příslušné projektové dokumentace uložené v archivu stavebního úřadu, případně
na základě kontrolních prohlídek přímo v terénu.
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územnímu pracovišti Brno,
z důvodu kontroly plnění podmínek z uzavřených smluv o poskytnutí státního
příspěvku na stavby stavební úřad poskytoval sdělení o rozestavěnosti
a dokončenosti staveb, zasílal úředně ověřené kopie kolaudačních rozhodnutí
s doložkou nabytí právní moci a další doklady. Dále poskytoval tomuto úřadu
z důvodu ochrany veřejného zájmu písemná vyjádření k současnému a budoucímu
využití pozemků z hlediska územního plánování (včetně regulativů) pro katastrální
území obcí v působnosti stavebního úřadu.
Na základě požadavků vlastníků nemovitostí vydával Katastrálnímu úřadu Zlínského
kraje, Katastrálnímu pracovišti Zlín sdělení pro zápis staveb a pozemků do katastru
nemovitostí pro katastrální území obcí v působnosti stavebního úřadu.
Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Zlínský kraj
vydával sdělení podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu, ve změně pozdějších předpisů, k podmínkám
převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby pro katastrální území obcí
v působnosti stavebního úřadu.

Vypracoval: Ing. Libor Čabla, vedoucí odboru
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Odbor sociálních věcí (odb. SOC)
Odborem byly v r. 2013 zajišťovány činnosti uvedené v organizačním řádu jak
v oblasti samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti, kdy je odborem
vykonávána státní správa v rozsahu obecního úřadu a v rozsahu pověřeného
obecního úřadu.
V přenesené působnosti byla zajišťována agenda:
- sociální práce na úseku hmotné nouze a v oblasti sociálních služeb
- sociálně právní ochrany dětí
- zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
- veřejného opatrovníka
- v oblasti opatrovnictví osob
Odbor zpracovával statistiky a rozpočty pro MPSV a Krajský úřad. Vydával
k důchodovým účelům potvrzení z centrální spisovny MěÚ o dřívějším pobírání
příspěvku při péči o osobu blízkou.
Pomocí metod sociální práce poskytoval sociálně právní poradenství a pomoc
občanům všech cílových skupin v obtížné sociální situaci, a to jak při jednorázových,
tak hlavně při opakovaných kontaktech.
Zajišťoval ubytování, příp. oblečení nepřizpůsobivým občanům a občanům
po návratu z NVÚ včetně pomoci při vyřizování dokladů.
Při zajišťování pomoci občanům úzce spolupracoval s Charitou Otrokovice (včetně
dluhového poradenství), Zlín a Kroměříž, s Českým červeným křížem Zlín, nápravně
výchovnými ústavy v ČR, s kontaktním centrem pro drogově závislé Zlín, probační
a mediační službou Zlín, soc. kurátorem pro dospělé MěÚ Otrokovice
a Psychiatrickou léčebnou Kroměříž. Základní sociální poradenství poskytoval
i občanům, kteří nebyli místně ani spádově příslušní.
Odbor spolupracoval s PČR a MP a se starosty spádových obcí při řešení akutních
krizových situací občanů, s Krajskou nemocnicí T. Bati Zlín při vyhledávání
a kontaktování příbuzných pacientů, příp. zajištění prvotní pomoci při propuštění
osamělých občanů.
Odbor pomáhal občanům v orientaci v právních předpisech v soc. oblasti
a navazujících prováděcích předpisech a zprostředkovával jim při řešení jejich soc.
situace pomoc nebo kontakty na úřady veřejné správy, nestátní organizace
a zařízení sociálních služeb.
V samostatné působnosti vyřizoval žádosti o umístění do domů s pečovatelskou
službou v Napajedlích, metodicky vedl Kluby důchodců, spolupracoval s odbory
a komisemi města, NBTH, s.r.o., zajišťoval administrativní úkoly sociální komise
a vedl její korespondenci.
Od r. 2013 se změnila organizační struktura odboru. S účinností od 1.1.2013 došlo
na základě usnesení zastupitelstva města ke zrušení organizační složky
„Pečovatelská služba Napajedla“ a k jejímu převodu pod odb. SOC. Odbor se tak
rozšířil nejen o nové kompetence v rámci samostatné působnosti města, ale i o 9
nových pracovnic.

Sociální pomoc
Sociální pomoc je součástí systému sociálního zabezpečení a je dle zákona
o hmotné nouzi a zákona o sociálních službách zaměřena na podporu a vedení
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občana tak, aby byl schopen čerpat ze svých zdrojů a řešit osobně svou sociální
situaci.
Rok 2013 přinesl mnoho změn v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se
týkaly důchodců a tzv. sociálních karet. Dále došlo ke změnám v sociálně právní
ochraně dětí, měnila se minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti
i zákon o sociálních službách, došlo ke změnám v posuzování zdravotního stavu
a v nemocenských dávkách. Vedoucí odboru seznámila se změnami hlavně seniory
v klubech důchodců a na domech s pečovatelskou službou.
Pomoc občanům zabezpečovaly nadále dvě pracovnice, a to ze zákona i pro občany
spádových obcí. Základní sociální poradenství se týkalo nejen výkladů zákonů,
ale spočívalo hlavně v pomoci při uplatňování zákonných nároků občanů v různých
sociálních situacích a v pomoci při vyřizování jejich závazků a pohledávek. Hledaly
se různé možnosti řešení soc. situace v rodině. V důsledku nárůstu zadluženosti
občanů přibylo i exekucí na jejich příjmy a majetek. Úzce jsme při pomoci
spolupracovaly i s dodavateli energií, exekučními úřady, OSSZ Zlín, ČSSZ Praha,
ÚP, bankovními i nebankovními společnostmi, s dluhovou poradnou. Pomáhaly jsme
např. sjednávat splátkové kalendáře, sepisovat žaloby na vyloučení movitých věcí
z exekuce aj. Pokud už se na nás občané obrátili pozdě, v době, kdy už přicházeli
v dražbě o rodinný domek nebo byt z důvodu neřešení svých závazků, pomáhaly
jsme jim alespoň se zajištěním nájemního bydlení, příp. ubytování.
Součástí zajištění sociální práce je poskytování nejen odborného poradenství,
ale také aktivní terénní soc. práce. Prohloubila se spolupráce s NBTH, s.r.o.
v souvislosti s pomocí při řešení soc. situace osob, které se ocitly v prodlení
s platbou nájemného a služeb spojených s bydlením, kdy pracovnice pomáhaly těmto
osobám v rámci SP s nastavením hospodaření, vyřízením nepojistných soc. dávek
a poskytováním základního dluhového poradenství. Předcházelo se tak jejich
předlužení a ztrátě bydlení, zároveň tak pracovnice pomáhaly městu s výběrem
nájemného. I tady se však dá práce zlepšovat, a to včasnou reakcí na prodlení
s platbou nájmu (lépe se nám pomáhá, když je dluh na nájemném podchycen hned
na začátku), neboť jedině včasnou depistáží se předejde většímu zadlužování,
příp. ztrátě bydlení a tím i vyčlenění osob ze společnosti.
V rámci soc. práce se nám podařilo v některých případech obnovit kompetence
občanů, kteří se potýkali s hospodařením a kterým hrozila ztráta bydlení, a to třeba
i za cenu insolvence.
V r. 2013 požádalo o oddlužení (insolvenční řízení) 24 občanů Napajedel a 12
občanů ze spádových obcí.
I nadále jsme byly občanům nápomocny při vyhledávání zaměstnání a několik
se nám jich podařilo umístit zpět na trh práce.
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Statistika kontaktů
2012
Sociální šetření + depistáž
Klienti – vyřízení se základním záznamem
Klienti – s podrobným záznamem
Klienti – zavedení spisu - standard.záznam HN
Zprávy soudu, policii
Zajištění ubytování v azyl. domě
Zajištění ubytování v ubytovně, podnájmu
Vydání potvrzení do charitního šatníku
Vydání potvrzení pro účely důchod. pojištění
Vyřízení věcné pomoci z Tříkrál. sbírky –
vypracování dokumentace

64
94
72
51
19
4
24
6
5
1

2013
69
183
95
40
23
3
38
5
4
2

Opatrovnictví
Veřejný opatrovník
Město Napajedla bylo v r. 2012 usnesením Okresního soudu ve Zlíně ustanoveno
veřejným opatrovníkem napajedelského občana, který byl omezen ve způsobilosti
k právním úkonům. Jako zákonný zástupce jmenovaného je město oprávněno
a povinno zastupovat opatrovance při právních úkonech majetkoprávní povahy,
jejichž hodnota přesahuje 100 Kč. Nejde-li však o běžnou záležitost, je oprávněno
tak činit jen se souhlasem soudu.
Pracovnice odboru hospodařila s penězi opatrovance a vedla příslušnou
dokumentaci. Hospodaření bylo vedeno transparentně přes účet města.
Při správě pravidelně komunikovala s opatrovancem, navštěvovala ho v místě
pobytu, přičemž úzce spolupracovala s psychiatrickou léčebnou v Kroměříži,
s nemocnicí Kroměříž, okresním soudem, starostou a pracovníky obce, kde
se jmenovaný určitou dobu zdržoval.
Po propuštění ze zdravotnického zařízení mu bylo dočasně zajištěno ubytování
v zařízení sociálních služeb Charity Kroměříž, další v nájemní ubytovně v Kroměříži
a poté na základě nájemní smlouvy nájemní bydlení v Napajedlích. Se jmenovaným
byl kontakt několikrát týdně, na konci roku byla o průběhu zajišťování péče
o opatrovance a o stavu finančního hospodaření podána zpráva okresnímu soudu.
V průběhu roku již nebyly zjištěny žádné další dluhy ani exekuční řízení.
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
MěÚ ustanovuje zvláštního příjemce dávky a zároveň dohlíží, jak jím ustanovený ZP
plní své povinnosti.
Vloni bylo ve správním řízení vydáno:
1 správní rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu a
1 správní rozhodnutí o zrušení ustanovení pro odpadnutí důvodu.
K 31.12.2013 je v agendě veden 1 aktuální spis – v roce 2013 bylo provedeno
prošetření dodržování zákona ze strany ZP.
Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlín. V r. 2013 nebylo podáno žádné odvolání.
Opatrovnictví osob
Na základě požadavku Okresního soudu Zlín bylo provedeno 8 šetření v rodinách
opatrovanců – občanů, kteří byli zbaveni nebo omezeni ve způsobilosti k právním
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úkonům (dle NOZ nesvéprávnost). Bylo zjišťováno, zda opatrovník vykonává svou
funkci řádně, jak se o opatrovance stará a soudu byly podány zprávy o výsledku
šetření. Zároveň bylo opatrovníkům poskytnuto základní sociální poradenství.
Poradenství ve věci zastupování
Bylo poskytováno poradenství občanům ve věci procesního opatrovnictví
při správním (dle SŘ) a soudním řízení (dle OSŘ), zastoupení v řízení na základě
plné moci, opatrovnictví dle zákona o rodině (při střetu zájmů), zvláštního příjemce
dávek důchod. pojištění a státních dávek, zastoupení při uzavírání smlouvy
o poskytování sociálních služeb.
Bylo sepsáno 8 návrhů k OS na posouzení způsobilosti k právním úkonům včetně
návrhů na ustanovení opatrovníka.

Sociálně právní ochrana dětí
V agendě sociálně právní ochrany dětí bylo v loňském roce podáno 7 podnětů,
z toho u 2 došlo k zavedení nových spisů ROD (MP- kouření cigaret) a 5 podnětů
bylo usnesením ve správním řízení postoupeno k místně příslušnému úřadu.
Proběhla řízení s nezletilými a jejich rodiči za účelem zjednání nápravy v rámci
rodičovské zodpovědnosti, která byla ukončena protokolem.
Kopie protokolů byly zaslány dle zákona o sociálně právní ochraně dětí kurátorce
pro mládež na obec s rozšířenou působností – MěÚ Otrokovice.
V r. 2013 bylo dále prováděno pravidelné šetření a poradenství v již dříve
zavedených rodinách v rejstříku ROD. Šetření a spolupráce v rodinách probíhala
v dopoledních i odpoledních hodinách. Počet sociálních šetření – 9.
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o uložení výchovného opatření. Novelou zákona
o SPOD byla kompetence ukládání výchovného opatření převedena od r. 2014
na OÚ s rozšířenou působností.
Dle Instrukce vlády bylo provedeno vyřazení zletilých dětí z evidence ROD.
Vedoucí odboru byla přítomna i u výslechu nezletilých dětí na obvodním oddělení
Policie ČR.
Sociálně právní ochrana dětí – rejstřík ROD
Rok
2012
2013

Spisy ROD
založeno
17
2

Vyřazeno z důvodu Počet
aktivních
zletilosti, odstěhov. spisů k 31.12.
9
30
5
27

V rámci sociální prevence poskytoval odbor základní soc. poradenství rodinám
s dětmi, zprostředkovával pomoc v souvislosti léčby závislostí, ve spolupráci
s Charitou sv. Anežky Otrokovice zajišťoval rodinám věcnou pomoc (charitní šatník)
a ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi (3). Pracovnice pomáhaly klientům
s návrhy při uplatňování zákonných nároků na výživné nezletilému dítěti,
příp. státních dávek.
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Se sociálním odborem MěÚ v Otrokovicích spolupracoval při řešení případů
výchovných problémů dětí a mladistvých.

Sociální služby
Vedoucí odboru se zúčastňovala jednání města ve věci financování sociálních služeb
ve spádové oblasti a na území obce s rozšířenou působností (ORP) v mikroregionu
Otrokovicko (3x), jednání pracovních skupin komunitního plánování (2x), porad
na MěÚ Otrokovice ve věci nastavení spolupráce s úřadem práce (2x), podílela se
na různých dotazníkových šetření komunitního plánování sociálních služeb
probíhajících v ORP a ZK.
V oblasti komunitního plánování SS se za město zúčastnila workshopu
registrovaných poskytovatelů soc. služeb v regionu ORP a v rámci „Monitoringu soc.
služeb v mikroregionu Otrokovicka“ akce „Prostor pro setkání poskytovatelů SS“,
kde došlo k vzájemným výměnným kontaktům a informacím, sloužícím k lepší
orientaci a poznání poskytovatelů SS.
Podílela se na přípravě elektronického „Katalogu sociálních služeb Zlínského kraje“,
má přístup na vkládání pravidelných aktualizací za poskytovatele sociální služby –
Pečovatelskou službu Napajedla.
Odbor poskytoval základní sociální poradenství občanům v oblasti poskytování
sociálních služeb – orientaci v registru poskytovatelů – v různých životních situacích
u všech cílových skupin, nejvíce však u seniorů a zdravotně postižených.
Počet kontaktů poradenství v soc.službách: 53

Vzdělávání, metodika, porady KÚ
V únoru 2013 obdržení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího
programu „Ekonomická gramotnost“ v rozsahu 96 vyučovacích hodin
(10/2011-12/2012).


metodické porady soc. pracovníků:
Krajský úřad ZK 2x



vzdělávací semináře KÚZK:
Sociální služby – KISSOS
Opatrovnictví
Problematika SPOD a soc.práce
Exekuce a insolvenční řízení



akreditované semináře:
Inspekce kvality SS
Rozhoduj za sebe aneb problematika způsobilosti k právním úkonům v NOZ
Vedení týmů – rozsah 16 hod.



semináře město Napajedla:
Nový občanský zákoník 2x

30



konference k ukončení projektu „Život za plotem -soc.rehabilitace osob
s chronickým
duševním onemocněním“ – Oblastní charita Kroměříž

Sociální komise
Sociální komise se jako poradní orgán rady zabývala sociálními problémy ve městě,
podněty občanů, bezbariérovým přístupem do veřejných budov, komunitním
plánováním sociálních služeb, projednávala podklady pro radu města na přidělení
dotace nestátním subjektům (v r.2013 bylo komisí projednáno 12 žádostí o finanční
příspěvek města), zabývala se žádostmi občanů o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou a po prošetření podávala radě města návrhy na přidělení
uvolněných bytů v DPS.
Komise vydává pro silniční správní úřad MěÚ Napajedla doporučení k vyhrazení
parkovacího místa pro zdravotně handicapované občany – v loňském roce byly
podány 2 žádosti, žadatelé splňovali podmínky k vyhrazení PM.
Vedoucí odboru připravovala podklady k projednání, zabezpečovala jejich
zpracování, jednala se zájemci o byt v DPS, vyřizovala korespondenci komise,
pořizovala zápisy z jednání komise a výpisy ze zápisů pro odbor SMIR-SSÚ a FO.
V roce 2013 se uskutečnilo 6 zasedání sociální komise.
Domy s pečovatelskou službou
Počet bytů celkem
- z toho DPS Pod Kalvárií
DPS Sadová
Počet nově podaných žádostí o byt v DPS
- z toho - nezařazeno do seznamu žadatelů
Počet žádostí o výměnu bytu-nevyhověno
Vyřazeno (odstěhování, úmrtí, aj.)
Počet přidělených bytů v roce celkem
- z toho DPS Pod Kalvárií
DPS Sadová
Počet žadatelů k 31.12.

r. 2012
66
44
22
13
1
3
0
10
4
6
30

r. 2013
66
44
22
10
1
0
7
2
1
1
30

Kluby důchodců
Na začátku roku 2013 byl v Napajedlích založen v pořadí již 2. klub důchodců,
a to Klub důchodců při DPS 90.
V klubech důchodců v Napajedlích není vedena jmenná evidence, vstup je volný
pro každého zájemce, neplatí se žádné členské příspěvky. Senioři tak mohli
navštěvovat i oba kluby, pokud je zaujala některá z jejich aktuálních nabídek činnosti.
Každý klub má vypracován svůj plán činnosti a schází se pravidelně jedenkrát
měsíčně.
V Klubu důchodců Napajedla (jídelna DPS Sadová) se v minulém roce průměrně
měsíčně scházelo 40–50 seniorů, v Klubu důchodců při DPS 90 (společenská
místnost v DPS Pod Kalvárií) se průměrně měsíčně scházelo 25 seniorů.

31

Činnosti obou klubů důchodců za uplynulý rok jsou zaznamenány v kronikách, které
je možno zapůjčit.
Vedoucí odboru zajišťovala metodické vedení obou „Klubů“ – přípravu témat včetně
materiálů, organizaci besed a zajišťování zájezdů. Úzce přitom spolupracovala
s jednotlivými výbory klubů.
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity a jeho hlavním výstupem byl v roce 2013 vládou ČR schválený Národní
akční plán podporující pozitivní stárnutí. AP vyzval představitele místních samospráv
ke spolupráci na realizaci cílů a opatření AP a k podpoře místních aktivit v této
oblasti. Město Napajedla má snahu zapojit co nejvíce občanů v seniorském věku
do účasti na společenském životě ve městě, zabývat se zajištěním jejich bezpečnosti
a ochranou zdraví, zabývat se odpovídající úrovní jejich bydlení a jim poskytovaných
sociálních a zdravotních služeb, včetně zabezpečování dopravní dostupnosti.
Snahou města je zapojovat seniory do aktuálního dění v obci tak, aby nedošlo
k vyčlenění této skupiny na okraj zájmu.
V Napajedlích se neustále zvyšuje počet aktivních seniorů, kteří chtějí aktivně
plnohodnotně žít i ve zralém věku. Z tohoto důvodu se ve stávajícím Klubu důchodců
Napajedla ve druhé polovině roku 2013 zformovala skupina mladších seniorů, která
měla zájem o rozšíření již tak pestré nabídky pro seniory o další kulturní, sportovní
a vzdělávací aktivity. Svou aktivní nabídkou např. krátkých vycházek a tzv. dohledem
nad staršími seniory zaujala ostatní stávající členy klubů a již v červenci minulého
roku se uskutečnila první společná vycházka do obce Pohořelice, kde jim byla
vedoucí odboru zajištěna beseda s panem starostou s prohlídkou nové kapličky.
Jelikož o nově nabízené aktivity byl velký zájem a prostor jídelny v DPS Sadová
nedostačoval požadované kapacitě míst (předpokládalo se dalších až 40 seniorů),
bylo rozhodnuto, že od ledna 2014 bude založen 3. klub – Klub aktivních seniorů,
který se bude scházet v klubovně v budově Kláštera. KAS se bude scházet 2x
měsíčně, bude mít svůj plán činnosti a bude nabízet mj. i společné aktivity
pro stávající členy obou klubů.
Klub důchodců Napajedla
V r. 2013 se členové klubu sešli na 10 schůzkách (výbor: M. Strapinová,
M. Blahúšková, D. Javorková, M. Mikulková, E. Kolomazníková, J. Tralichová).
Senioři se vzdělávali ve „Finanční gramotnosti“ v rámci besedy s finančním
poradcem, s příslušníky Policie ČR besedovali o „Bezpečnosti seniorů“, v péči o své
zdraví se poučili při besedě „O bylinkách a homeopatii“, v mezigenerační spolupráci
pokračovali již tradičně s dětmi z mateřské školky při besedě a vystoupení dětí
na „Svátečním odpoledni ke Dni matek“. Zaujala je i beseda s pracovníkem
Infocentra o možných krátkých výletech do okolí Napajedel s názvem „Tipy na výlety“
a nemalý zájem projevili i o besedu „O nekalých obchodních praktikách vůči
seniorům“. Nejvíce seniorů se zúčastnilo a ocenilo „Besedu se starostkou města“,
kde se seznámili nejen s výsledky práce města za uplynulé volební období,
s rozpracovanými akcemi, ale také s budoucími plány ve městě. Senioři se živě
zajímali o dění ve městě a komunikovali o všem, co se jim líbí, ale také co je trápí
nebo co by chtěli zlepšit a v čem by chtěli pomoci (např. hřiště pro seniory –
petanque, venkovní cvičební prvky, podporu při založení klubu aktivních seniorů –
pomoc s klubovnou, zajištění PC, podporu vzdělávání U3V aj.). Mnohé se ke konci
roku již podařilo, což senioři kvitovali s povděkem.
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Dále senioři navštívili prostory nově otevřeného muzea – prohlídka s výkladem.
Při další schůzce se seznámili s prostorem a provozem Knihovny B. Benešové, mohli
se bezplatně zaevidovat do knihovny a zároveň byl vyhodnocen kvíz pro seniory
z minulého roku.
Na konci roku si senioři sami připravili kulturní vystoupení na „Vánoční klubové
posezení“ (vánoční zvyky a zpívání).
Celkem byly zorganizovány 2 zájezdy
- v měsíci červnu Valašské Meziříčí – Živé muzeum gobelínů, zámek Kinských
- v měsíci říjnu Velehrad – prohlídka basiliky a Modrá – Živá voda
Pro seniory byla v místě zájezdu zajištěna rezervace míst a polední menu
v restauraci. Město hradilo dopravu autobusem, senioři si platili vstupné a oběd.
Mnozí z těchto seniorů se zúčastňují i pravidelného zdravotního cvičení pro seniory,
které probíhá v DPS Sadová každou středu (nejen pro obyvatele DPS). Toto cvičení
je zakončováno zpěvem nejznámějších lidových písní.
Klub důchodců při DPS 90
V tomto klubu jsou ve větší míře zastoupeni senioři přímo z DPS Pod Kalvárií, mnozí
z nich už jsou méně mobilní, a proto možnost působení klubu přímo u nich v zařízení
uvítali a aktivně se do činnosti klubu zapojili. Besedy pro ně byly zorganizovány již
od ledna r. 2013, byl připraven plán činnosti na celý rok, došlo ke zvolení výboru
(M. Škopík, J. Nožička, M. Šlechta, A. Škopíková, M. Hronková, B. Vančíková,
D. Gazdová) a následné pravidelné činnosti klubu. Výbor se snažil zaktivizovat
obyvatele domu i mimo termíny schůzek klubu různými posezeními a drobnými
aktivitami, např. posezení při vážné hudbě s následným kvízem, luštění křížovek,
paměťové tréninky, výroba drobných předmětů aj. Všechny schůzky byly zakončeny
minimálním procvičováním paměti a některou z oblíbených písní.
Při pravidelné činnosti se těšili z besed s následujícími tématy: Nad historickými
pohlednicemi města Napajedel, Aktuální informace vedoucí sociálního odboru,
Cvičíme paměť zábavně a s humorem, Bezpečnost seniorů doma i na ulici (MP),
Doplňky stravy a bylinky, Rakousko a hlavní město Vídeň (cestovatelská beseda),
Beseda s knihovnicí, Vánoční posezení (výroba vánočních svícnů, dekorace, zpívání
koled). Místo neuskutečněné besedy s lékařem-ortopedem proběhlo promítání filmů
o Napajedlích. Největší zájem seniorů vzbudila beseda s místostarostou města
nad aktuálními problémy těchto seniorů. A i když všechno, co je trápilo (např. okolí
DPS, budova nádraží, finanční problémy aj.) nešlo ihned vyřešit, byli rádi, že s nimi
zastupitel města besedoval a že se mu následně podařilo vykomunikovat užší
spolupráci Klubu kultury a seniorů – klubů důchodců - ve městě.
Také senioři z Klubu při DPS 90 se mají možnost zúčastňovat pravidelného
zdravotního cvičení, které probíhá v jejich klubové místnosti každé pondělí.
Klub aktivních seniorů
Na konci r. 2013 došlo k intenzívní spolupráci „mladších“ seniorů a odboru soc. věcí
ve věci založení nového klubu. Městem byla nabídnuta možnost klubové činnosti
v klubovně objektu sportovního zázemí na Klášteře. Místnost byla vybavena
základním vybavením a počítačem. Byl ustanoven výbor KAS (Mgr. V. Malchárková,
L. Jakešová, A. Kolaříková, V. Čechová, V. Simkovičová) a sestaven plán činnosti
na 1. pololetí r. 2014. Byla domluvena propagace klubu, termín první lednové
propagační schůzky (kavárna klášterní kaple) sloužící k informovanosti
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o plánovaných nových aktivitách seniorů ve městě. Dále byl projednáván rozsah
spolupráce s odborem soc. věcí a předpokládané požadavky na rozpočet města.
Senioři se chtějí více zaměřit na aktivnější prožití volného času, a to organizováním
různých turistických výletů, krátkých vycházek, návštěv divadelních představení
ve Zlíně, příp. jejich veřejných zkoušek, muzejních výstav, besed se spisovateli,
soutěží v petanque, zaměřit se chtějí také na vzdělávání na Universitě 3. věku
(vzdělávání by probíhalo v Napajedlích). Chtějí se více zapojit do aktivit města,
ale i pomoci starším seniorům při využití některých pro ně t. č. nedostupných akcí.
Zástupci KAS budou pravidelně navštěvovat s informacemi schůzky již stávajících
klubů. Nabídky spolupráce na mimoklubovní aktivity senioři obou klubů uvítali,
ale mnozí se jich nemůžou ze zdravotních důvodů již zúčastňovat, stávající aktivity
pravidelné činnosti klubu jim tak vyhovují.
Členové klubů navštěvovali během roku v rámci svých možností muzejní výstavy
v Napajedlích, akce pořádané městem a Klubem kultury, popř. naučné besedy
v DDM. Jednotlivé pozvánky a propagační materiály jim byly aktuálně předávány.
Odbor soc. věcí ve spolupráci s Krajským svazem důchodců Zlínského kraje
uspořádal v klášterní kapli pro seniory z klubů akci „Senioři seniorům“, kde se se
svým tanečním programem předvedly seniorky z Valašska a k následnému tanci
i zpěvu zahráli a zazpívali dva harmonikáři. Náplň práce Krajského svazu důchodců
ZK představil jeho předseda pan Dočkálek, akce se zúčastnili i dva zastupitelé
našeho města. Ke společnému posezení, tanci a pobavení byli přizvání také
obyvatelé z napajedelského Domova pro seniory z ulice Husova.
Senioři se na konci roku zúčastnili již tradiční a oblíbené „Vánoční besedy
s důchodci“ na sokolovně, kterou pro ně město, sbor pro občanské záležitosti
ve spolupráci s pracovnicemi odboru soc. věcí, uspořádalo.
Na klubovní činnost vč. občerstvení bylo v rámci rozpočtu města čerpáno v r. 2013
19 536 Kč.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Napajedla je registrovanou sociální službou – identifikátor
5729418 a je vedena ve státním Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Je registrována pro území Napajedel, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Halenkovic
a Žlutavu. Zřizovatelem služby je město Napajedla, statutárním zástupcem je
Ing. Irena Brabcová, starostka města.
Cílovou skupinou jsou senioři (65 let a více) a zdravotně postižení (dospělí 27–64
let), kteří mají sníženou soběstačnost, ale zatím ještě nepotřebují celodenní péči. PS
je zaměřena na pomoc při zvládnutí běžných životních potřeb, které si občan
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již nemůže sám nebo s pomocí rodiny
zajistit a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
PSN poskytuje terénní a ambulantní služby v časovém rozmezí ve všední dny 7:00–
20:00 hod., v sobotu a neděli 7:00–13:00, 16:30–19:00 (jen v případech hodných
zvláštního zřetele, např. osamělým občanům). Služba je poskytována na základě
žádosti občana vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, jeho potřebám a celkové sociální
situaci s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.
Terénní služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, tj. v domácím
prostředí, ambulantní služba je vykonávána ve střediscích osobní hygieny (SOH)
v obou domech s pečovatelskou službou.
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PSN poskytuje na základě zákona o sociálních službách tyto registrované SS:
1. Základní sociální poradenství – poskytuje se zdarma
2. Základní činnosti stanovené v § 40 ZSS:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.lékař,instituce)
3. Fakultativní služby – dohled, doprava klienta do SOH a zpět, doprava klienta
autem PS
FS jsou nenárokové, poskytované po dohodě jen při poskytování základních
činností a s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.
Pečovatelské služby se poskytují za úhradu, mimo výjimky uvedené v § 75 odst. 2
ZSS, dle radou schváleného sazebníku úhrad, který je v souladu s úhradovou
vyhláškou MPSV.
Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost):
Domy s pečovatelskou službou:
ul. Pod Kalvárií 90 – 44 bytových jednotek, z toho 16 bezbariérových
ul. Sadová 1554 – 22 bytových jednotek, z toho 12 bezbariérové
Ambulantní PS
Středisko osobní hygieny DPS Pod Kalvárií 90 a SOH + jídelna DPS Sadová 1554
- v obou zařízeních je bezbariérový vstup a výtah, koupelny technicky přizpůsobené
pro zdrav. postižené vč. odpočinkové místnosti, v každém DPS je prádelna včetně
sušárny a společenská místnost. V obou DPS je i zázemí pro pečovatelky a pomocný
personál. Obě budovy jsou ve vlastnictví města Napajedla. Město zajišťuje jejich
údržbu, opravy a investice.
Materiální a technické vybavení PSN zajišťuje město Napajedla.
V r. 2013 byl zakoupen počítačový program, do pracoven pečovatelek byly zajištěny
2 počítače.
Terénní PS
K výkonu základních (příp.fakultativních) činností PS jsou používány 2 osobní
automobily, z toho 1 je přizpůsoben pro převoz imobilních občanů vč. invalidního
vozíku, kde i např. přední sedadlo je přizpůsobeno vytočením ven k pohodlnému
nasednutí zdrav. handicapovaného klienta. Dále jsou k dispozici přenosné ližiny
pro překonání bariéry a snadný přesun imobilního klienta vozíčkáře z jeho
domácnosti. Pro snadnější zabezpečení výkonu PS v domácnosti klienta máme
k dispozici zdravotní kovové postele, kálecí židli, 2 chodítka a přenosný vanový
zvedák.
Pečovatelská služba Napajedla je od 1.1.2013 oddělením odboru sociálních věcí,
vedoucí odboru byla pověřena k podpisu smluv mezi poskytovatelem a uživatelem.
Zajišťovala změny v registraci a organizační záležitosti PS. V organizační struktuře je
vedeno 9 zaměstnanců PSN, z toho 7 je zařazeno do přímé péče – 1 sociální
pracovnice, 6 pečovatelek s celkovými úvazky 6,75 a 2 do nepřímé péče – pradlena,
uklízečka s celk.úvazky 1,75. V r. 2013 byly uzavřeny 2 dohody o pracovním poměru
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s pečovatelkami, které vypomáhaly v době zástupu za nemoc nebo řádnou
dovolenou.
Pracovnice v přímé péči absolvovaly povinných 24 hodin vzdělávání (semináře:
individuální plánování sociální služby s klientem, prevence vyhoření, inspekce kvality
SS, bezpečnost práce a dále výměnné pobyty v rozsahu 8 hodin)
V r. 2013 byla prováděna služba u 122 uživatelů – 35 mužů a 87 žen, z toho
1 občanka byla z Pohořelic a 1 z Karlovic (péče poskytována na zákl. předchozí
registrace i pro obec Karlovice).
Náklady na provoz PSN:

2 286 177 Kč

Finanční zajištění služby: dotace MPSV
příjmy od uživatelů

804 000 Kč
1 040 772 Kč

Dofinancování městem:

441 405 Kč

Město mělo s okolními spádovými obcemi uzavřeny smlouvy o poskytování PS
na jejich území, čímž se zároveň podílely určitým finančním modelem
na dofinancovávání PS Napajedla dle počtu obyvatel obce.
Od r. 2013 přešlo na model spolufinancování sociálních služeb v mikroregionu
Otrokovicka a tím přišlo o pravidelné platby od okolních obcí. Spádové obce se tak
jako Napajedla nyní podílejí participací na financování SS na Otrokovicku na základě
nákladů vynaložených na uživatele z dané obce dle stanoveného koeficientu a doby
poskytované péče v konkrétní službě. První vyúčtování služeb za uživatele PS z jiné
obce proběhne dle nového spolufinancování v 1. čtvrtl. r. 2014.
Zpracovala: Alena Kašná, vedoucí odboru
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Odbor finanční (FIN)
Finanční odbor průběžně plní úkoly spojené s kompletní účetní agendou, sestavením
rozpočtu a hospodařením dle rozpočtu města, evidencí hmotného a nehmotného
majetku města, správou místních daní a poplatků, zajišťuje platební styk města, jak
bezhotovostní tak činnost pokladny, upomínání a vymáhání pohledávek a další
činnosti vyplývající z náplně oddělení dle organizačního řádu. Dle potřeby plní
usnesení zastupitelstva a rady města Napajedla.
I.

V samostatné působnosti

Rozpočet

provizorní

0

Daňová přiznání
daň z příjmů za obec
daň z přidané hodnoty
daň z převodu nemovitostí
Účetnictví
měsíční účetní uzávěrka
faktury vystavené
vystavené platební poukazy
zaúčtované účetní doklady
uzávěrky pokladny
příjmové
výdajové
počet pokladních dokladů

řádný

1

ks
1
12
42

Kč
3 641 386
532 263
82 086

počet
12
220
233
10 943
71
48
3 331

Výkaznictví a kontroly
čtvrtletí výkazy účetní + PAP
měsíční výkaz FIN 2 - 12
přezkum hospodaření KÚ
počet dotací
zpráva o finančních kontrolách
roční statistický výkaz
zprávy o čerpání dotací
počet kontrol FÚ, KÚ, MF, jiné

počet
8
12
1
9
1
2
0
1

Úhrady za komunální odpad

1156

Příprava a tvorba podkladů
radu města
zastupitelstvo města
likvidační komisi
škodní komisi
finanční výbor

počet
83
26
2
0
5

počet rozpočtových opatření

roční a čtvrtletní účetní závěrka
faktury přijaté
Inventarizace řádná
odvedeno
vydáno

počet
5
1242
1

2 558 757 Kč
1 093 484 Kč

počet

výhrady s fin.dopadem
vypořádáno počet
pokuty, penále
vyúčtování pokutových
bloků
doměrek
sankce
subjektů

64

0
8
0
452
1

Kč

objem
vratka

0
67 237

částka
158 700
částka 814 000

1 357 873 Kč vybráno hotově
počet

zápis
zápis
zápis

2
0
0
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II.

V přenesené působnosti

Pohledávky
exekučních příkazů
výzev k součinnosti
rozhodnutí o odvolání
rozh. o námitkách a vyrozumění
k vymáhání převzato rozhodnutí
vymoženo pohledávek
postoupeno pohledávek k exekuci
vyřazeno pohledávek

rok 2013
počet
Kč
7
11 500
43
0
9
148
204 200
148
189 057
10
94 300
0
0

rok 2014
počet
Kč
10
23 500
33
0
11
158
203 600
117
152 700
0
0
0
0

Správní poplatky
povolení k provozu VHP
zamítnutí provozu VHP
správní poplatky VHP, provozovatelé
pokuty, sankce

počet
16
5
0

Kč
150 000
0

počet
4
4
0

Místní poplatky
místní poplatek ze psů
poplatek za veř. prostranství
poplatek z ubytovací kapacity

počet
plátců
681
70
5

Kč
187 421
22 245
24 628

Kč
5 000
0

počet plátců
Kč
653
175 248
47
18 143
5
19 124

K dalším činnostem odboru:
K 30. 6. 2013 byl zpracován Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012. V něm
byly zastupitelé města podrobně seznámeni s údaji o hospodaření města za uplynulý
rok. Následně zastupitelstvo na svém jednání schválilo roční hospodaření města
bez výhrad.
V souvislosti s činností příspěvkových organizací města byla zajišťována nezbytná
agenda pro jejich činnost – zasílání příspěvků města, dotací ze státu, převod
majetku, návrhy na rozdělení zisku do fondů, změny rozpočtu a další, celkem pro 6
příspěvkových organizací města.
Bylo zpracováno 58 žádosti pro vyplacení příspěvků na činnost místních kulturních,
sportovních spolků, církví a pro sociální potřeby. Postupně sepsáno 52 smluv
s různými spolky a organizacemi a následně vyplaceno 3.395.100 Kč. Proběhlo 45
kontrol vyúčtování poskytnutých příspěvků za předchozí rok finančním odborem a 6
kontrol těchto vyúčtování provedla paní auditorka Ing. Štolfová.
Pro zaměstnance úřadu, organizačních složek, městské policie, pro zastupitele
města a členy komisí a výborů odbor zajišťoval výplatu mezd v hotovosti v pokladně
nebo převodem na účet, dále pro zaměstnance zajišťuje stravenky (jejich
objednávky, evidenci, výdej), proplácení cestovních náhrad a úhrad soukromých
telefonátů.
V rámci přípravy realizace investičních akcí financovaných z evropských fondů,
státních fondů a prostředků ministerstev byly připravovány podklady pro podání
žádostí a následně poklady k uzavření smluv.
Zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru
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Odbor správní (SPR)
Matrika
Městský úřad Napajedla je matričním úřadem, který zajišťuje výkon státní správy
nejen pro Napajedla, ale i pro obce ve svém správním obvodu – Komárov,
Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutavu.
Tab. 1 Počet matričních zápisů v roce 2013
Kniha
Napajedla Komárov Oldřichovice Pohořelice Spytihněv Žlutava
Narození
0
0
0
0
0
0
Manželství
85
0
0
2
5
1
Úmrtí
22
1
2
3
7
2
Z 85 sňatků v Napajedlích proběhlo na radnici 50, mimo obřadní síň 6, v zámku bylo
25 sňatků, 4 sňatky byly církevní a 5 sňatků s cizincem.
Tab. 2 Ostatní činnost
Vydané druhopisy matričních dokladů
Vysvědčení o právní způsobilosti
Výstupy z CzechPoint
Zápisy do zvláštní matriky
Vidimace a legalizace
Osvědčení pro církevní sňatky
Zápisy o určení rodičovství
Zápis rozvodů do matriky
Změna jména a příjmení

31
0
205
3
2422
4
37
28
2

Na poplatcích bylo vybráno – matriční poplatky 47 815 Kč, CzechPoint – 23 580 Kč,
vidimace a legalizace 89 280 Kč.
Na úseku matriční agendy byla vykonána jedna kontrola. Kontrolu provedla Vladimíra
Urbanová, pracovnice odboru evidenčně-správního Městského úřadu Otrokovice
na úseku matriky. Ve vedení matriční agendy nebyly shledány nedostatky.
Evidence obyvatel
K 31.12.2013 bylo v Napajedlích přihlášeno 7 290 obyvatel, z toho 3 563 mužů
a 3 723 žen.
Průměrný věk obyvatel byl 42,59 let, muži – 40,81 let, ženy – 44,28 let. Narodilo
se 67 dětí, z toho 23 děvčat. Zemřelo 91 občanů, odstěhovalo se 156 a do města
se přihlásilo 147 občanů. V rámci města se přestěhovalo 162 obyvatel.
Tab. 3 Přehled další činnosti
Počet výstupů z CzechPoint
Počet žádostí o poskytnutí údajů z IS
Počet rozhodnutí o návrhu na zrušení TP
Počet vydaných potvrzení o OP

232
9
47
76

Na poplatcích bylo vybráno celkem 33 538 Kč.
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Podatelna
Na podatelně bylo zpracováno 16 849 ks podání, z toho bylo 6 090 ks došlé pošty
včetně podání, která byla doručena datovou schránkou (1 587 ks). Vypraveno bylo
12 759 ks podání. Z toho bylo datovou schránkou odesláno 4 113 ks podání,
doručovatelkou města bylo rozneseno 3 780 ks podání.
Sekretariát starosty a místostarosty
V roce 2013 byly zajišťovány záležitosti spojené s úřední činností starostky
a místostarosty, evidována, vyřizována korespondence starostky a místostarosty,
organizovány schůzky s občany a organizacemi (včetně rozesílání pozvánek).
Pracovnice sekretariátu dále zajišťovaly organizačně-technické záležitosti spojené
s přípravou a průběhem schůzí rady města, zastupitelstva města a pracovních
zasedání zastupitelstva – podkladové materiály, vyhotovování a rozesílání zápisů
a usnesení, odpovědi žadatelům dle usnesení RM a ZM, pořizování výpisů
z usnesení RM a ZM. V roce 2013 se konalo 20 zasedání RM, 6 zasedání ZM.
Na sekretariátu se vede evidence a v příruční spisovně se ukládají obecně závazné
vyhlášky, opatření obecné povahy, nařízení města, vnitřní předpisy, zápisy komisí
rady města a výborů zastupitelstva města, sbírky zákonů.
Na úřední desce a internetových stránkách úřadu bylo zveřejněno celkem 264
materiálů, z toho:
114

materiálů od cizích úřadů (např. finanční úřady, krajský úřad, atd.), organizací
a společností

76
materiálů týkající se státní správy
74
materiálů týkající se samosprávy
Pro úhradu finančních prostředků v rámci činnosti starostky a místostarosty,
ve smyslu schváleného rozpočtu města, byly vyhotovovány platební poukazy
pro zavedení do informačního systému na úřadě.
Pracovnice sekretariátu zpracovávala zprávy o pověsti, zápisy z přestupkových
řízení.
Pro MěÚ byly zajišťovány služby v souvislosti s využíváním fotoaparátu.
Přestupky
Městský úřad Napajedla vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené
působnosti pověřeného obecního úřadu, provádí projednávání a rozhodování
přestupků ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Na základě veřejnoprávních smluv provádí tento výkon i pro ostatní obce
svého správního obvodu, a to za úplatu.
V roce 2013 bylo projednáváno 278 přestupků, oproti loňskému roku se zvýšil počet
přestupků proti majetku (krádeže, podvody, poškození či zničení majetku). Správní
orgán poškozeným přiznal za posledních pět let nejvíce nároků na náhradu škody
v přestupkovém řízení. Naopak klesl počet přestupků proti občanskému soužití
(urážky na cti, drobné ublížení na zdraví nebo jiného hrubého jednání). Poklesl
i počet přestupků proti veřejnému pořádku. Pokles přestupků lze přisuzovat mimo
jiné i opatřením v podobě obecně závazné vyhlášky. Stoupá však počet takových
protiprávních jednání, které jsou v řízení šetřeny jako trestné činy a které se nakonec
projednávají jako přestupky.
V oblasti veřejného pořádku a dodržování povinností vyplývajících z právních
předpisů obce provádí správní orgán společně s Městskou policií a Policií České
republiky kontrolu hostinských provozoven. Počet provedených kontrol v roce 2013
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ze strany uvedených orgánů klesl. Skutečnost je dána počtem projednaných skutků,
i poklesem přestupků v této oblasti.
Město Napajedla přijalo s účinností od 1. 1. 2012 obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2011, která mimo jiné reguluje provoz hostinských zařízení. V roce 2012,
ale zejména v roce 2013, byl počet provozů některých hostinských zařízení omezen,
provozovatelé více spolupracovali s městem i policejními orgány. Město Napajedla
začalo prostřednictvím výjimek projednaných radou města regulovat provoz
hostinských zařízení i soukromých akcí. Správní orgán musel po porušení obecně
závazné vyhlášky (překročení provozní doby hostinských zařízení) přijmout opatření
a uložit několik pokut. Ze všech provozovatelů hostinských zařízení se proti
rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt odvolal pouze jeden, a to opakovaně.
V prvním případě bylo odvolání Krajským úřadem Zlínského kraje zamítnuto.
V druhém případě byl stav věci (porušení) potvrzeno, rozhodnutí bylo však vráceno
k novému projednání pro formální nedostatky. Všechny uložené pokuty, včetně
nákladů řízení provozovatelé hostinských zařízení zaplatili. Obecně lze však
konstatovat, že pozitivní trend v uklidnění situace v oblasti veřejného pořádku vnímají
jak policejní složky, tak občané.
Zákon o přestupcích doznal v posledním roce řady změn. Příznivou změnou je
zavedení nového druhu sankce, a to zákazu pobytu. Zákaz pobytu lze uložit osobě,
která nemá v místě, kde spáchala přestupek trvalý pobyt, přesto zde opakovaně
páchá přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, čímž
narušuje místní záležitosti veřejného pořádku. Sankci lze uložit až na tři měsíce.
Uvedenou sankci jsme začali ihned po účinnosti používat. Uvedená sankce přispěla
k postupnému rozpadu skupiny, která zejména v obchodních domech Lidl a COOP
systematicky kradla.
S agendou přestupkového řízení bezprostředně souvisí povinnost správního orgánu
podávat tzv. zprávy o pověsti (zda osoba byla či nebyla řešena v přestupkovém
řízení). Zprávy o pověsti jsou zpracovávány pro orgány Policie České republiky,
soud, státní zastupitelství, obce, zdravotní pojišťovny apod. V roce 2013 bylo
zpracováno celkem 250 zpráv o pověsti.
Přehled přestupků za rok 2013
Nevyřízené z roku 2012:
Přestupky k řízení celkem:
Odložené přestupky:
Nevyřízené v roce 2013:
Pokuty celkem:

66 přestupků
226 přestupků
102 přestupků
86 přestupků
83 300 Kč

V blokovém řízení vyřízeno:
Příkazním řízením vyřízeno:

10 přestupků
napomenutím
pokutou
napomenutím
pokutou
zastavením řízení

Ve správním řízení vyřízeno:

- 14 přestupků
- 44 přestupků
- 0 přestupků
- 37 přestupků
- 33 přestupků

Na základě veřejnoprávních smluv mezi městem Napajedla a obcemi správního
obvodu, zajišťoval odbor správní, úsek přestupků výkonu státní správy v přenesené
působnosti ve věcech přestupků s následujícím výsledkem:
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Tab. 4 Přestupky obce
Obec
Spytihněv
Halenkovice
Žlutava
Pohořelice
Oldřichovice
Komárov
Celkem

Počet
21
9
2
8
2
0
42

Uložené pokuty v Kč:
14 400
4 400
1 600
3 600
800
0
24 800

Spolupráce s komisemi a organizacemi města
Vedoucí odboru za Městský úřad Napajedla vykonávala činnost v redakci
Napajedelských novin. Pro úhradu finančních prostředků v rámci činnosti JSDHM
ve smyslu schváleného rozpočtu města, prováděla vyhotovení platebních poukazů
pro zavedení do informačního systému na úřadě.
Matrikářka zajišťuje administrativní úkoly pro činnost komise rady města – Sbor
pro občanské záležitosti, zúčastňuje se jejich zasedání a pro úhradu finančních
prostředků v rámci jejich činnosti ve smyslu schváleného rozpočtu města, provádí
vyhotovení platebních poukazů pro zavedení do informačního systému na úřadě.
Další činnost
Odbor zajišťoval volbu prezidenta ČR, předčasné volby do PS Parlamentu ČR a připravoval
doplňovací volby do Senátu PČR.
Pracovnice odboru se podílely na přípravě akcí zajišťovaných vedením města Napajedla.
Na odboru byla řešena jedna žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím týkající se voleb.
Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků – březen, květen, září, prosinec – celkem bylo v roce 2013 uvítáno
do života 55 napajedelských občánků (narodilo se celkem 67 dětí).
Zlaté a diamantové svatby – oslavilo v tomto roce celkem 8 manželských párů
(5 manželských párů svatbu zlatou a 3 manželské páry svatbu diamantovou). 1 pár
se zúčastnil slavnostního obřadu v obřadní síni napajedelské radnice, ostatní páry
oslavily výročí v domácím prostředí. Manželé se zapsali do kroniky města a obdrželi
dárkové balíčky, květiny a blahopřání.
Přijetí nejlepších žáků u starostky města – 10.06.2013. Starostka města
p. Ing. I. Brabcová se setkala s 16 žáky (1. ZŠ – 5 žáků, 2. ZŠ – 11 žáků). Ocenila
jejich výsledky v obřadní síni napajedelské radnice a předala žákům pamětní list
a malý dárek.
Vyřazení žáků z devátých tříd – na konci měsíce června se starostka města
p. Ing. I. Brabcová a místostarosta města p. Zbyněk Ohnoutek zúčastnili vyřazení
žáků z 1. a 2. ZŠ Napajedla v Klubu kultury Napajedla. Žákům byly předány pamětní
listy a malé dárky.
Návštěvy starších občanů v domově pro seniory a v domech s pečovatelskou
službou – lidé jsou navštěvováni pravidelně 2x v roce – u příležitosti „svátku matek“
a vánočních svátků. Obyvatelům byl předán drobný dárek, přání vyrobená dětmi
ze školní družiny 2. ZŠ Napajedla a potěšili se v květnu hudebním vystoupením pana
Antonína Reinocha ze Zlína, který zahrál seniorům jejich oblíbené písničky
a na Vánoce písničkami cimbálové muziky Radovan.
Vánoční beseda s důchodci – je připravována pro všechny občany v důchodovém
věku v době vánočních svátků. Beseda proběhla 13. 12. 2013 v sále Sokolovny
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Napajedla. V letošním roce občané shlédli koncert „Šlágry z časů našich babiček“
z Lednice, ve kterém zazněly slavné filmové šlágry i několik vánočních swingových
melodií. Seniorům byl předán drobný dárek – svíčka, vánoční přání (vyrobené
vychovatelkami a dětmi z družiny při 2. ZŠ Napajedla). Dále bylo podáváno
návštěvníkům malé občerstvení. Koncert měl velký úspěch.
Listopadová vzpomínka na zesnulé (27.10.2013) – u příležitosti svátku „Památka
zesnulých“ byla na místním hřbitově uskutečněna vzpomínková akce spojená
se vsypy ostatků zemřelých. Akci připravil SOZ ve spolupráci se Službami města
Napajedla – mluvené slovo – paní M. Vaňáčová, předsedkyně SOZ a paní
Z. Lidincová. Vzpomínkovou akci doprovázela dechová hudba Topolanka.
Životní jubilea – v roce 2013 bylo navštíveno celkem 166 občanů u příležitosti
životního jubilea – 70 let – 83, 80 let – 37, 90 let – 12, 91-99 let – 31, 100 let - 1, 103
let – 1, 104 let – 1, kterým bylo předáno blahopřání, dárkový balíček a květiny. Dále
bylo poštou zasláno blahopřání k životnímu jubileu 143 šedesátiletým občanům.

Zpracovala: Ing. Zdeňka Sukupová, vedoucí odboru
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