Zpráva o činnosti
Městského úřadu Napajedla
za rok 2015
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Městský úřad Napajedla
Městský úřad (dále jen MěÚ) tvoří starosta, který je v čele úřadu, dále místostarosta,
tajemník a zaměstnanci města Napajedla zařazení do oddělení a odborů MěÚ.
MěÚ zajišťuje činnosti v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti.
V oblasti samostatné působnosti se MěÚ řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, ostatními právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami města a vnitřními
směrnicemi MěÚ. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z jednání rady města a zastupitelstva
města. Pomáhá v činnosti komisím a výborům.
V oblasti přenesené působnosti zajišťuje MěÚ 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, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů
veřejné správy.
Činnosti, které MěÚ zajišťuje, jsou upraveny v organizačním řádu MěÚ, včetně jeho
organizační struktury a rozdělení pravomocí. K 30.09.2015 měl městský úřad celkem 37
zaměstnanců. K 01.10.2015 byla provedena organizační změna, 9 zaměstnanců přešlo
přechodem práv a povinností do příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla.
V roce 2015 byl proveden pracovníky Krajského úřadu Zlín, na základě zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, přezkum hospodaření města. Výstupem je Zpráva o výsledcích přezkoumání
hospodaření města za rok 2014. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Na úseku přenesené působnosti provádějí kontroly nadřízené orgány státní správy. V roce
2015 byla provedena kontrola na úseku matriky, kontrola plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrola činnosti stavebního úřadu.
Při
kontrolách nebyly zjištěny závažné chyby ani nedostatky.
V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
zabezpečovala tajemnice 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. V působnosti města Napajedla se týkala tato povinnost všech členů
rady města a vedoucích úředníků územního samosprávného celku.
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.
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Oddělení tajemníka
Na úseku personálním, mzdovém, školící a vzdělávací činnosti, spisové službě,
evidence poskytování informací, evidence stížností a petic
V oblasti personální a mzdové kromě běžného měsíčního zpracování agendy pro
zaměstnance Městského úřadu, Městské policie, členů zastupitelstva města, členů výborů
ZM a komisí RM (1x ročně), Klubu kultury Napajedla, p.o. a nově pro Pečovatelskou službu
Napajedla, p.o. pracovnice organizovala a zabezpečovala výběrová řízení vyhlášená
tajemnicí MěÚ, případně jiná, pokud je jí tato činnost svěřena.
V rámci ukončení a zřízení Společensky účelných pracovních míst (dále jen „SÚPM“),
pracovnice spolupracovala s Úřadem práce ve Zlíně ve věci uzavření smluv po dobu
platnosti smluv ve věci veškeré dokumentace ohledně vyúčtování příspěvků a dalších
náležitostí.
V rámci trvání a ukončení projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v
ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „projekt
meziobecní spolupráce“), spolupracovala se Svazem měst a obcí ČR na uzavření smluv,
předávacích vyúčtovacích protokolech a závěrečném vyúčtování, včetně běžné agendy
v rámci uzavřených pracovních poměrů.
Pracovnice spolupracovala na zřízení nové příspěvkové organizace Pečovatelská služba
Napajedla s přechodem práv a povinností přecházejících zaměstnankyň (tzn. přechod
personálních a mzdových záležitostí, vytvoření databáze v novém modulu pro zpracování
mezd a personalistiky ve spolupráci s fy KVASAR, zpracování materiálů do RM a ZM,
registrace společnosti na FÚ, ČSSZ a ZP příslušných, včetně odhlášení zaměstnanců na
OSSZ a ZP za město Napajedla a přihlášení za PS p.o. atd.). Dále se zřízením p. o. byl
spojen nástup do funkce jmenované ředitelky na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.09.2015
a od 01.10.2015 na základě výběrového řízení jmenované nové ředitelky včetně všech
zákonných náležitostí.
Pracovnice zabezpečuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování pracovnělékařské
péče u smluvního lékaře a vede evidenci lékařských prohlídek u jednotlivých zaměstnanců.
Dále pracovnice provádí:
- přípravu podkladů pro nárok zaměstnanců na stravenky
- uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti; srážek z platu včetně jejich realizace
- vyplacení nároků v rámci čerpání Fondu zaměstnavatele; čtvrtletně připravuje
podklady pro tvorbu fondu
- plnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; tento zákon se v našich podmínkách
k 31.12.2015 vztahoval celkem na 14 zaměstnanců a veřejných funkcionářů
- evidenci a kontrolu OOPP.
- dále jsou pracovnicí poskytovány za MěÚ, KK p.o., PS p.o. údaje pro statistické a
informační systémy
V roce 2015 pracovnice zpracovala nebo spolupracovala na realizaci 15 podkladových
materiálů předkládaných v RM nebo ZM.
Školící a vzdělávací činnost
V roce 2015 bylo v oblasti vzdělávání na MěÚ postupováno v návaznosti na zák. č. 312/2002
Sb., zákon o úřednících a dle plánů vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Pracovnice
zpracovává průběžně plány vzdělávání na 3 roky, tyto jsou po 3 letech aktualizovány,
hodnoceny min. jednou ročně.
Vzdělávání v číslech
Absolvováno zaměstnanci celkem vzdělávacích akcí
Uhrazena celková částka za školící akce Kč
Proškoleno celkem zaměstnanců

62
239 816
38

Pro příspěvkové organizace vzdělávání nezpracovává.
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Pracovnice na základě předaných cestovních příkazů provádí jejich zúčtování a předává je
k proplacení na pokladnu MěÚ.
Pracovnice spolupracuje se smluvním partnerem v rámci BOZP a PO na organizaci
proškolení, včetně tvorby a aktualizace vnitřních předpisů souvisejících.
Spisová služba
Pracovnice je pověřená vedením centrální spisovny a zajišťuje agendu 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 a v průběhu roku 2015 bylo provedeno v součinnosti
se SOKA Zlín vyřazení a skartace 972 kg dokumentů.
Poskytování informací
Ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění, bylo v roce 2015
v centrální evidenci na MěÚ Napajedla zaevidováno celkem 44 (v roce 2014 – 12)
písemných žádostí o poskytnutí informace. Z celkového počtu bylo 27 žádostí, což je 61% od
jednoho žadatele. Za tuto oblast byla zpracována výroční zpráva.
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. Celkem bylo v r. 2015 přijato 12 podání
(z toho 10 stížností – 9 bylo neoprávněných, 1 částečně oprávněná). Z celkového počtu bylo
6 podání od jednoho žadatele, což je 55% (z toho 5 stížností a 1 podnět ke zlepšení činnosti
úřadu) a 4 stížnosti z jedné adresy, což je 36 %. Za tuto oblast byla zpracována výroční
zpráva.
Zpracovala: A. Judasová Bednaříková, referentka

Na úseku podatelny a evidence obyvatel
Na podatelně MěÚ bylo zpracováno 6 444 ks došlé pošty, včetně podání, která byla
doručena datovou schránkou (1 806 ks) a pošty e-mailové (679 ks). Vypraveno bylo celkem
10 051 ks podání. Z toho bylo datovou schránkou 4 402 ks, doručovatelkou města bylo
rozneseno 3 774 ks podání.
K 31.12. 2015 bylo v Napajedlích přihlášeno 7 211 obyvatel (r. 2014 – 7 254), z toho 3 523
mužů (r. 2014 – 3 546) a 3 688 žen (r. 2014 -3 708). Průměrný věk obyvatel byl 43,16 let
(r. 2014 – 42,84 let), muži – 41,40 let (r. 2014 – 41,12 let), ženy – 44,84 let (r. 2014- 44,50
let).
Narodilo se 59 dětí (r. 2014 – 69), z toho 24 děvčat. Zemřelo 80 občanů (r. 2014 – 78),
odstěhovalo se 152 občanů (r. 2014 – 163) a do města se přihlásilo 136 občanů (r. 2014 –
134). V rámci města se přestěhovalo 155 obyvatel (v r. 2014 – 135).
V Napajedlích je celkem 106 cizinců, z toho 54 s trvalým pobytem (v r. 2014 – 104 cizinců,
z toho 55 s trvalým pobytem).
Přehled další činnosti r. 2015 / r. 2014
Počet výstupů z CzechPoint
Počet žádostí o poskytnutí údajů z IS
Počet rozhodnutí o návrhu na zrušení TP
Počet vydaných potvrzení o OP
Na poplatcích bylo vybráno celkem Kč

154 / 167
7 / 12
30 / 38
62 / 75
27 490 / 28 420

Zpracovala D. Lipoldová, referentka
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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.
Počet matričních zápisů v roce 2015 / r. 2014
Kniha
Napajedla
Komárov
Oldřichovice
Narození
0/0
0/0
0/0
Manželství
80 / 66
0/1
0/0
Úmrtí
30 / 34
2/1
0/1

Pohořelice
0/0
2/1
1/4

Spytihněv
0/0
3/5
4/8

Žlutava
0/0
0/0
4/4

Z 80 (r. 2014 – 73) sňatků v Napajedlích proběhlo na radnici 44 (r. 2014 – 39), mimo obřadní
síň 6 (r. 2014 – 8), v zámku bylo 22 (r. 2014 – 14) sňatků, 8 (r. 2014 – 12) sňatků bylo
církevních a 0 (r. 2014 - 1) sňatek s cizincem.
Na matričních poplatcích – za svatby bylo vybráno 41 000 Kč (sňatek s občanem bez
trvalého pobytu na území ČR, sňatek mimo určenou dobu a určenou místnost).
Ostatní činnost r. 2015 / r. 2014
Vydané druhopisy matričních dokladů
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
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

44 / 21
3/5
176 / 191
5/4
2 176 / 2 312
12 / 12
37 / 34
35 / 42
4/3

Na poplatcích bylo vybráno – matriční poplatky 40 800 Kč, CzechPoint 16 480 Kč, vidimace
a legalizace 69 300 Kč.
Činnost Sboru pro občanské záležitosti v roce 2015
Sbor pro občanské záležitosti v roce 2015 pracoval ve složení 10 členek. Byly to pí Marie
Vaňáčová, Libuše Lagová, Marta Strapinová, Ivana Muchová, Valerie Vlčková, Jana
Gajdušková, Marie Hlochová, Ludmila Gabrielová, Danuška Kojetská a zapisovatelka Lenka
Obdržálková. V květnu se komise rozšířila o další členku pí Jaroslavu Dvorníkovou. O
uvolnění ze SOZ požádala pí Vaňáčová, která až do ledna 2015 vykonávala funkci
předsedkyně SOZ. Byla proto na další schůzce přijata pí Mgr. Zdeňka Kolečkářová.
Členky se schází vždy 1x v měsíci dle plánu práce, mimo měsíc srpen. Na svých schůzkách
připravují předání gratulací, balíčků a kytiček jubilantům (jubilanti jsou navštěvováni v 70, 80
a 90 letech. Od 90 let už pak každý rok). Jubilantům, kteří dovršili 60 let je přání odesíláno
poštou. Členky sboru mají každá svůj úsek, ve kterém gratulace zajišťují. V případě, že
některá členka má zájem jít navštívit jubilanta, kterého zná, ale nespadá do jejího obvodu, jí
to umožněno. Do činnosti Sboru pro občanské záležitosti patří další akce, které buď
připravujeme, nebo se zúčastňujeme při jejich konání.
Vítání občánků je pořádáno 4 x do roka. V roce 2015 bylo vítání v měsících únor, květen,
září a listopad. V obřadní síni napajedelské radnice jsme přivítali 51 dětí. Při tomto obřadu
spolupracujeme s MŠ Komárov a 2. ZŠ Napajedla, a v případě potřeby je o děti postaráno
dětskou sestrou. Fotky z obřadů zajišťuje Fotoateliér Lucie Napajedla. Rodiče jsou o vítání
občánků informováni prostřednictvím Napajedelských novin, kabelové televize a na
stránkách města. Každý občánek obdržel drobné dárky a maminka kytičku.
Zlaté a diamantové svatby - 8 manželských párů oslavilo zlatou svatbu. Jeden manželský
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 balíčky
v hodnotě 600,- Kč, blahopřání a květiny. Diamantovou svatbu neoslavil v loňském roce
žádný manželský pár. Manželské páry, které nebyly oddány v Napajedlích, jsou na začátku
roku vyzváni článkem v Napajedelských novinách, aby se přihlásily na zdejší matrice.
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Vyřazení předškoláků – této akce jsme se zúčastnili poprvé, konala se dne 18. 06. 2015
v Klášterní kapli v Napajedlích. Je to slavnostní akce dětí z MŠ, které končí docházku v MŠ
a od září nastupují do ZŠ. Děti mají připravené pásmo písniček a básniček a jsou pasování
rytířem na školáky. Od SOZ každý předškolák obdržel drobnou pozornost - pastelky.
Jednalo se o 55 dětí.
Přijetí nejlepších žáků u starostky města – 10.06.2015. Starostka města pí Ing. I.
Brabcová se setkala s nejlepšími žáky 1. a 2. ZŠ. Přivítala je v obřadní síni napajedelské
radnice a jejich výsledky ocenila drobným dárkem a pamětním listem.
Vyřazení žáků z devátých tříd – na konci měsíce června se starostka města pí
Ing. I. Brabcová a místostarosta města p. Z. Ohnoutek zúčastnili dne 23. 06. 2015 vyřazení
žáků 2. ZŠ v tělocvičně školy a dne 25. 06. 2015 vyřazení žáků z 1. ZŠ v sále Sokolovny .
Žákům byly předány malé dárky a pamětní listy.
Návštěva starších občanů v domově pro seniory a v domech s pečovatelskou službou
– občané v domově pro seniory jsou navštěvováni pravidelně 2x v roce – u příležitosti
„svátku matek“ a vánočních svátků. K svátku matek bylo zajištěno vystoupení pěveckého
sboru žen z Tlumačova. Obyvatelky domova dostaly balíček a přáníčko. O vánoční náladu
se postarala cimbálová muzika Radovan. Obě akce hodnotí obyvatelé velmi dobře. Také
obyvatelky domů s pečovatelskou službou obdrželi k „svátku matek“ balíček a přáníčko.
Přáníčka nám zhotovily děti ze školní družiny při 2. ZŠ.
Listopadová vzpomínka na zesnulé – vsypy - v letošním roce se vzpomínkový obřad a
vsypy uskutečnily dne 01.11.2015 v 15,00 hod na hřbitově. O vsypy mělo zájem 7 rodin
pozůstalých. Hudební doprovod pietního aktu zajistila dechová hudba Topolanka.
Vánoční beseda se seniory – je připravována pro všechny občany v důchodovém věku.
Uskutečnila se dne 11.12.2015 v 16,00 hod v sále Sokolovny. Pro pobavení byla zajištěna
kapela Melody Gentlemen Lednice s pořadem „Vánoce lidové i swingové s Karlem
Hegnerem“. Návštěvníkům bylo podáváno občerstvení. Jako dárek byl zakoupen kalendář a
děti z družiny při 2. ZŠ nám zhotovily vánoční přáníčka. Besedy se zúčastnila i starostka
města pí Ing. Irena Brabcová. Po krátkém uvítání předsedkyní SOZ a starostkou města
následoval kulturní program, který byl občany hodnocen velmi kladně.
Životní jubilea – v roce 2015 bylo navštíveno celkem 164 občanů u příležitosti životního
jubilea – 70 let - 84, 80 let - 31, 90 let – 12, nad 91 let - 37, kterým bylo předáno blahopřání,
dárkový balíček v hodnotě 300,- Kč a květiny. Dále bylo poštou zasláno blahopřání
k životnímu jubileu 109 šedesátiletým občanům.
Zpracovala L. Obdržálková, matrikářka

Činnost na úseku sekretariátu starosty a místostarosty v r. 2015
V roce 2015 byly zajišťovány záležitosti spojené s úřední činností starosty a místostarosty,
evidována, vyřizována korespondence starosty a místostarosty, organizovány schůzky
s občany a organizacemi (včetně rozesílání pozvánek).
Pro úhradu finančních prostředků v rámci činnosti starosty a místostarosty, ve smyslu
schváleného rozpočtu města, byly vyhotovovány platební poukazy pro zavedení
do informačního systému na úřadě.
Byly zajišťovány organizačně-technické záležitosti spojené s přípravou a průběhem schůzí
rady města, zastupitelstva města a seminářů zastupitelstva města – pozvánky, podkladové
materiály, vyhotovování a rozesílání zápisů a usnesení, odpovědi žadatelům dle usnesení
RM a ZM, pořizování výpisů z usnesení RM a ZM.
V r. 2015 se konalo 17 zasedání rady města, z toho 3 zasedání byla rozšířená o členy ZM
s projednáním tématiky: informace o společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., prodej
Zámku Napajedla s.r.o., seznámení se záměrem výstavby rodinných domů v lokalitě
Jiráskova, fungování městské policie, nebytové prostory v majetku města.
V r. 2015 se dále konalo 5 zasedání zastupitelstva města a 4 semináře pro zastupitele,
týkající se: Územního plánu Napajedla, monitoringu ovzduší v Napajedlích, sportu a kultury,
prezentace obchodních společností města, auditu Městské policie Napajedla a společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a smíšeného vodárenství.
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Na úseku sekretariátu starostky a místostarosty byly dále vykonávány tyto činnosti:
- vedení evidence a provádění uložení v příruční spisovně v sekretariátu: obecně závazných
vyhlášek, opatření obecné povahy, nařízení města, vnitřních předpisů, zápisů komisí rady
města a výborů zastupitelstva města
- rozesílání a archivování Napajedelských novin
- vedení evidence článků z tisku o Napajedlích
- zveřejňování článků o Napajedlích, kulturních akcích a fotogalerie na internetu
- archivování fotogalerie z akcí na CD a DVD
- zajištění kopírovacích služeb
- pro MěÚ zajištění služeb v souvislosti s využíváním fotoaparátu, dataprojektoru
- vypracování zpráv o pověsti, spisových přehledů, zapisování z přestupkových řízení
V roce 2015 bylo zpracováno celkem 219 zpráv o pověsti.
- zabezpečení zveřejňování písemností na úřední desce a internetových stránkách úřadu
Za rok 2015 bylo zveřejněno na úřední desce celkem 232 materiálů, z toho:
150
materiálů od cizích úřadů ( např. finanční úřady, krajský úřad, atd.), organizací
a společností
84
materiálů týkající se státní správy
43
materiálů týkající se samosprávy
- ovládání hlasovacího zařízení na zasedání ZM
- pomoc při zajištění akcí ve spolupráci s KKN
- organizační zajištění akcí Setkání partnerských obcí, zahájení Festivalu vážné hudby Pocta
Rudolfu Firkušnému, pietních aktů
- rozesílání PF a pozvánek na akce města
- nákup dárků, občerstvení a kytek
- zajišťování občerstvení při zasedání RM, ZM a pro návštěvy ST a MST
- sjednávání schůzek s hosty ST a MST
- vyvěšování státní vlajky ČR o státních svátcích
- zajišťování administrativní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města, JSDH města
Napajedla
Zpracovala M. Dohnalová, J. Jurčová, referentky oddělení

Úsek přestupků
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 úseku přestupků
proti veřejnému pořádku, občanského soužití a majetku. Na základě veřejnoprávních smluv
provádí tento výkon i pro ostatní obce svého správního obvodu, a to za úplatu.
V roce 2015 zaznamenal přestupkový orgán (správní orgán) mírný pokles přestupkových
věcí oproti předchozím dvěma obdobím. Ze statistiky za uvedený rok se potvrzuje snížení
počtu přestupků spáchaných mladistvými i snížení počtu přestupkových jednání v
hostinských a restauračních zařízeních. Taktéž ubývá přestupkových věcí dotýkajících se
újmy na zdraví a tzv. hromadných přestupků (bitek). V předchozích letech tvořily tyto
přestupky velkou část agendy přestupkového orgánu, kdy se tyto přestupkové věci navíc
velmi špatně prokazovaly.
Bohužel na druhou stranu se častěji stávají přestupková jednání mezi osobami blízkými a
osobami žijícími ve společné domácnosti, kdy se jedná o různé vzájemné schválnosti,
drobná fyzická napadení a urážky. Tato přestupková jednání jsou poměrně často doplněna
schválnostmi či urážkami mezi bývalými manžely nebo mezi druhem a družkou, kteří tímto
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řeší při rozchodu majetková vyrovnání či případnou péči o děti. Taktéž neubývá jednání tzv.
urážek na cti mezi sousedy nebo mezi vůči sobě neznámými lidmi. S rozšířením dostupnosti
internetu a chytrých telefonů, je jednodušší i šíření urážlivých zpráv, což nepřispívá poklesu
přestupkových jednání zejména v oblasti občanského soužití. Mnohdy jsou takové zprávy
zveřejňovány nebo jsou zasílány více lidem, než jenom těm, kterým jsou určeny. Ve většině
takových případů, zejména incidenty mezi osobami blízkými, nedochází k projednání těchto
přestupků, neboť ty mohou být projednány pouze na návrh „dotčené - postižené“ osoby
přestupkem. Takové přestupky jsou ze zákona odloženy.
V oblasti veřejného pořádku a dodržování předpisů města a dotčených obcí se situace
ustálila na přijatelné míře. Je to dáno zejména tím, kdy především v městě Napajedla se
provádí kontrola jednotlivých hospodských a restauračních provozoven dle vytypovaných
období Policií České republiky a Městskou policií, které se správním orgánem spolupracují.
Pokud již k nějakému protiprávnímu jednání dojde, jedná se většinou o méně závažné
události vyřešené na místě a jen ty nejzávažnější přestupky jsou postupovány ke správnímu
orgánu.
Nedílnou součástí činnosti správního orgánu je i zpracovávání „zpráv o pověsti“ pro orgány
Policie České republiky, soudy, státní zastupitelství, ostatní města a obce, zdravotní
pojišťovny, apod. Tyto zprávy se týkají osob, které porušují nebo ohrožují zájem společnosti.
V roce 2015 bylo takto zpracováno 197 zpráv o pověsti.
Správní orgán města Napajedla zajišťoval pro orgány obcí v jeho správním obvodu na úseku
přestupků výkon státní správy v přenesené působnosti v přestupkových věcech s níže
uvedeným výsledkem:
Obec
Halenkovice
Komárov
Oldřichovice
Pohořelice
Spytihněv
Žlutava

Počet přestupků
12
3
13
4
12
2

Uložené pokuty v Kč
4 700
350
800
--1 500
---

Porovnáním s předchozími obdobími se může jevit, že v těchto obcích došlo k poklesu
přestupkových jednání. Snížení přestupkových jednání nebylo ovšem zaznamenáno.
Tabulka obsahuje pouze vyřízené přestupkové věci v roce 2015, vyřízení ostatních věcí
přešlo do následujícího roku.
Přehled všech přestupkových věcí projednaných správním orgánem za rok 2015:
Počet nevyřízených přestupků z minulého období
Počet přestupků došlých během roku 2015
Postoupeno
podle § 71 zák. o přestupcích
podle § 12 správního řádu
podle § 55/3 zák. o přestupcích
Odloženo
Počet všech přestupků ke zpracování v tomto období
a) blokově vyřízeno
b) v příkazním řízení vyřízeno
napomenutím
pokutou
projednáním bez uložení opatření
uložením sankce, z toho:
napomenutím
pokutou
zákazem činnosti
propadnutím věci
zákaz pobytu
zastavením řízení
celkem ve správním řízení projednáno

90
220
7
0
100
203
10
3
31
0
1
12
0
0
0
12
25
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Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období
Počet uložených
omezující opatření
ochranných opatření
zabrání věcí
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
V běžném roce uloženo na pokutách
počet
Kč
Odvolací řízení
počet odvolání podaných proti
rozhodnutím vydaným v I. stupni
vyřízeno autoremedurou
počet potvrzených rozhodnutí
počet zrušených rozhodnutí
počet změněných rozhodnutí
počet zrušených rozhodnutí
a vrácených k novému projednání

134
0
0
4
52
57 150
3
0
1
0
0
2

Zpracoval: Ing. L. Zubík, referent oddělení
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Odbor správy majetku, investic a rozvoje (dále jen SMIR)
V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným organizačním ani personálním změnám, počet
pracovníků na odboru SMIR byl ustálen na 7 pracovních míst vč. vedoucího odboru.
Činnost odboru je rozdělena do úseků: - nemovitostí města (byty, nebyty, pozemky),
- strategické plánování města, energetické projekty,
- investičního a rozvojového,
- životního prostředí (ŽP)
Nemovitosti - byty, nebyty v majetku města
Pracovnice zajišťuje průběžně opravy, případnou údržbu a pravidelné revize bytových
a nebytových prostor. Pravidelné revize byly prováděny na elektroinstalacích, plynových
zařízeních, hasicích přístrojích, hydrantech, hromosvodech, výtazích a komínech. Dále
proběhla kontrola a evidence protipožárních zařízení, provozuschopnosti nouzového
osvětlení, regálových soustav a žebříků. Všechny výše uvedené úkony jsou následně
zapracovány a evidovány k příslušným objektům a příp. nedostatky vyplývající z těchto revizí
jsou s ohledem na finanční krytí v co nejkratším možném termínu odstraněny.
Dále jsou na budovách prováděny pravidelné kontroly BOZP a PO dané zákonem ve lhůtách
6 měsíců a 1 rok, zabývají se zejména zjišťováním stavu zabezpečení požární ochrany,
způsoby dodržování podmínek BOZP a PO a plnění dalších podmínek vyplývajících
z příslušných předpisů. Z kontrol jsou vedeny záznamy, zjištěné nedostatky a závady se ve
stanovených lhůtách odstraňují.
Běžné jsou zajišťovány pracovníky Služeb města Napajedla, p. o., v případě speciálních
opravy bytů a nebytových prostor, či prací většího rozsahu jsou opravy zajišťovány
odbornými firmami, které jsou hrazeny z neplánovaných oprav bytů či nebytů. V průběhu
celého roku 2015 bylo provedeno 297 drobnějších oprav, které hradilo město z rozpočtu
města na rok 2015.
Investice většího rozsahu:
- instalace zařízení registrující dodávku tepelné energie (měřičů tepla na topení) dle novely
zákona č. 318/2012 Sb. – budovy s byty,
- instalace elektroosmózy 1. ZŠ č.p. 268 – byt školníka a okolní sklady + přívodu elektro,
- instalace systému Hydropol (odlučovače vlhkosti zdiva) – klášterní kaple č.p. 305 +
zřízení přívodu elektro,
- výměna sklepních oken v bytovém domě ul. Jiráskova čp. 717 – 9 v Napajedlích,
- demolice komínů u kotelny „C“,
- oprava + nátěr fasády na ZS – část Lékárna,
- oprava bytu školníka 1. základní škola čp. 268,
- stavebně – technické opatření v omezení vlhnutí v bytě č. 9/719 ul.Jiráskova,
- výměny vodoměrů na SV a TUV: DPS čp. 90, DPS čp. 1554, bytový dům čp. 717 – 9,
- výměna zámků FAB a klíčů v DPS čp. 90 za systém SGHK.
V rámci menších akcí byly provedeny:
spolupráce se zástupci GE Money bank na úpravě a smluvním vztahu spojeným s
provozem bankomatu na č.p. 94
oprava havarijního stavu odpadů PČR – SOC, Česká spořitelna a.s.
výměna termoregulačních ventilů – kuchyně, bytový dům ul. Jiráskova č.p. 717 – 9
1.část malování společných prostor ZS (čekárny odběry, zubaři)
1. část výměny polstrování lavic v čekárnách a na chodbách ZS,
opravy havarijních oken a seřízení v nadstavbě č.p. 717 a 719 ul. Jiráskova,
opravy a seřízení oken Klášter.
V rámci pravidelných revizí byly provedeny:
- revize elektro, komínů, plynu, výtahů, hydrantů a HP, hromosvodů, nouzových osvětlení,
střešních oken sloužících k PO, požárních dveří, EZS dle lhůt stanovených normou či
zákonem
- revize prodlužovacích kabelů dle lhůt
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-

revize el. spotřebičů dle lhůt
výměny vodoměrů (poměrových) dle lhůt.

Součástí výkonu referenta je:
- příprava podkladových materiálů pro jednání RM, ZM,
- konzultace s právním zástupcem města v rámci nájemních smluv na bytové a nebytové
prostory vč. technické pomoci při přípravě podkladů pro tvorbu smluvních vztahů,
- provádění pravidelných inventur (DIK – budova MěÚ Napajedla),
- oprava a obnova jednotného informačního systému v budovách MěÚ.
Průběžná spolupráce na úpravách „Zásad nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla“ dle
nového občanského zákona (spolupráce s právníkem města, NBTH s.r.o., odborem
finančním a sociálním) a předložení konečné verze ke schválení RM.
V průběhu první ½ roku byla zajišťována součinnost při přípravě a dohledání podkladů pro
vypracování energetických štítků budov v majetku města Napajedla.
V průběhu roku v rámci změny nájemníků v objektech ve vlastnictví města:
probíhalo převzetí a následné předání uvolněných bytů a nebytových prostor,
v nájemních bytech byly provedeny nezbytné opravy, aby mohly být byty opětovně
přiděleny (jednak pracovníky SMN nebo odbornými firmami).
v objektu DPS Sadová čp. 1554 byly postupně měněny koberce za krytinu z PVC
z důvodů hygienických a provozních.
V květnu 2015 z důvodu degradace přívodní hadičky k WC v bytě č.8 ul. Jiráskova čp. 717
došlo ke škodné události, při níž byl o patro níže vytopen byt č. 6 (řešeno ve spolupráci s FO,
SMN p.o, a pojišťovnou).
Dne 02.11.2015, došlo k požáru v objektu DPS č.p. 90 – v b.j. č. 27, 3. NP. Jakmile byl
umožněn vstup do objektu (ÚT 3.11.2015) byly zahájeny intenzívní přípravné práce vedoucí
k postupnému odstraňování následků škod po požáru - prohlídka poškozeného objektu spolu
se zástupcem pojišťovny, soupis předpokládaných prací vč. vyčíslení předběžných nákladů.
Následně po té mohly být zahájeny postupné opravy především významně poškozené
elektroinstalace, která byla nejdůležitějším atributem pro další sanační a stavební práce.
Nejprve byly provedeny sanační práce – vyklizení vyhořelé b.j. č. 27, odstranění vrstvy sazí a
mazu po zahoření v dotčené části objektu a po nich nastoupily práce stavební, které
probíhaly do konce roku 2015 a jejich úplné dokončení v podobě drobných oprav, se
překlenulo i do roku 2016. Z důvodu nepřístupnosti některých b.j. (nepronajaté či byla
vyměněna vložka zámku) došlo IZS ZK k poškození protipožárních dveří, které musely být
vyměněny a na základě této zkušenosti byl z důvodu bezpečnosti v objektu realizován
systém generálního klíče.
V průběhu roku 2015 byl na úseku nemovitostí-byty, nebyty, vyhlášeno 8 výběrových řízení
dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a následně bylo uzavřeno 8
Smluv o dílo a 1 smlouva na služby.
Pozemky
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
2015 byly uzavřeny 4 Smlouvy o výpůjčce pozemku ve vlastnictví města za účelem
vybudování parkovacích stání či odstavné plochy, které zůstávají místy veřejnými.
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Dále město odprodává pozemky pod cizími stavbami, jako jsou společné prostory,
přístupové a okapové chodníky u družstevních bytových domů či společenství vlastníků, dále
pozemky pod garážemi, převážně v lokalitě Chmelnice.
Na základě dokončené digitalizace k.ú. Napajedla, došlo ke zpřesnění katastrálního operátu
a v některých případech i ke změně výměr či parcelních čísel pozemků. Tato skutečnost se
neustále zapracovává do evidence majetku v případě parcel dotčených jakoukoliv změnou.
S postupným naplňováním energetického zákona ze strany provozovatelů inženýrských sítí,
město uzavřelo 14 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 budoucích
o věcném břemeni, smlouvách o smlouvách 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, napomáhá při přípravě podkladů pro tvorbu veškerých smluvních vztahů (technické
podklady) a spolupracuje na všech případech majetkoprávních vypořádání mezi městem a druhou
stranou. Referentky připravují podkladové materiály pro jednání RM, ZM.
V průběhu roku 2015 bylo celkem na odboru SMIR uzavřeno 143 smluv. V rámci povinnosti
vyplývající ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle § 147a, odst. 2, písm. a)
bylo v průběhu roku 2015 zveřejněno na profilu zadavatele 9 Smluv o dílo.
Na úseku pozemků bylo uzavřeno následujících 60 smluv:
-

14 kupních smluv,
21 nájemních a pachtovních smluv,
11 smluv o výpůjčce,
14 smluv o věcném břemeni.

V rámci rušení silničního provozu na místních komunikacích bylo osloveno 9 majitelů vraků
k jejich odstranění, 8 z nich na základě výzvy vlastníka komunikace vozy odstranili.
Strategické plánování města a energetické projekty

-

investiční činnosti

Dostavba skate-bikeparku Napajedla
V roce 2014 byla realizována výměna dosluhující skateboardové překážky za prvky vhodné
jak pro skateboarding, tak pro in-line brusle, koloběžky a freestyle BMX. Tyto prvky byly
umístěny ve skateparku vedle autobusového nádraží. V roce 2015 na to navázala dostavba
skate-bikeparku s využitím zbývajících nosných konstrukcí zakoupených od města Krnov pro
dostavbu dvou prvků a dodávku jednoho zcela nového prvku.
Nový klášter - muzeum III. etapa
V měsíci červenci 2015 byly zahájeny stavební práce ve dvoře Nového kláštera v rámci
projektu „Nový klášter – muzeum III. etapa“, který byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu
Střední Morava.
Součástí projektu bylo oživení klášterního dvora zbudováním víceúčelových ploch a prvků
pro venkovní expozice muzea Bratří Paříků a také ploch a zařízení pro provozování
tradičních místních kulturních akcí s neregionálním přesahem.
V rámci projektu byly realizovány dva stavební objekty:
SO 01 stavební úpravy prostor sálu muzea v rámci tohoto objektu byly zrekonstruovány dvě
nevyužívané místnosti ve 3.NP v koncové části severního křídla budovy, které byly
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připraveny pro stálou expozici kreseb mapujících historii města Napajedel od významného
architekta Pavla Šimečka, jež vhodně doplní portfolio muzea.
SO 02 nádvoří Nový Klášter byl rozčleněn na další podobjekty, které vedly k vytvoření
funkčního celku
SO 02.1 Zpevněné plochy
SO 02.2 Podium a taneční parket
SO 02.3 Příležitostné výstavní plochy se zastřešením
SO 02.4 Trvalé zastřešené výstavní objekty
SO 02.5 Oplocení a úpravy stávajících zdí
SO 02.6 Ozelenění
SO 02.7 Přeložka VN
SO 02.8 Přeložka NN
SO 02.9 Areálové rozvody NN a venkovního osvětlení
Předmětem bylo vybudování podia včetně tanečního parketu, úprava a doplnění zpevněných
ploch, na nichž byly osazeny klidová podia z terasových dřevěných roštů s napevno
osazenými lavicemi a stoly pro odpočinek návštěvníků muzea a oprava a doplnění oplocení.
Úpravy se dotkly rovněž vnitřních prostor Nového kláštera.
Realizací projektu byla vytvořena nová venkovní i vnitřní expozice a dále moderního zázemí
pro setkávání lidí v rámci pořádaných kulturních a společenských akcí.
Oprava kanalizace v havarijním stavu objektu č.p. 304 a 305, Napajedla
V průběhu realizace akce „Nový klášter – muzeum III. etapa“ byl při výkopových pracích
na klášterním dvoře zjištěn havarijní stav rozsáhlé venkovní kanalizace objektu č.p. 304 a
305, který bylo nutno neprodleně řešit. V prostoru chystaného pódia byl navržen systém
odvodnění okolí pódia a tanečního parketu drenáží, svedenou do nové kanalizace v
nezpevněné zelené ploše, která nahradila při výkopových pracích objevenou původní
kanalizaci rovněž v havarijním stavu. V rámci akce byl také ověřován stav tříkomorového
septiku umístěného ve zpevněné ploše na nádvoří. Po vyčerpání a kontrole jeho těsnost bylo
vzhledem ke špatnému technickému stavu jak stěn, tak stropu tohoto septiku rozhodnuto, že
bude zrušen a zasypán. Pro případné prosakování vody je zachován odvod nahromaděné
vody přepadem do nové kanalizace.
-

energetické projekty

Průkazy energetické náročnosti budov
V roce 2015 bylo dokončeno zpracovávání 8 průkazů energetické náročnosti budov (dále
PENB) v majetku města dle novely 318/2012 Sb. zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií. Celkem bylo zpracováno 14 PENB (r. 2013-2, r. 2014-4) dle pořadí nabíhající
povinnosti plynoucí z výše zmíněného zákona k budovám užívaným orgány veřejné moci a
budovám, které město pronajímá. Zpracovateli byly poskytnuty veškeré dostupné podklady a
potřebná součinnost.

-

rozvojová činnost

Aktualizace programu rozvoje města Napajedla
V roce 2015 byla zahájena aktualizace programu rozvoje města Napajedla. Analytická část
byla doplněna o aktuální data, která byla zařazena do grafických zobrazení trendů.
Dokončení aktualizace návrhové části proběhne v roce 2016.

-

majetkové činnosti

Od 1.9.2014 přešla správa drobného majetku ze správního odboru resp. z oddělení
tajemníka na odbor SMIR.
Za rok 2015 byly odborem SMIR z vyčleněných finančních prostředků realizovány nákupy
drobného majetku, opravy a služby. Dále z těchto prostředků byl hrazen servis kopírek a
tiskáren, oprava vozidel a sezónní výměna pneumatik, opravy vysavače a nákup náhradních
dílů. K pravidelným výdajům patří zajištění služeb v oblasti ochrany majetku a kontrola
funkčnosti zařízení a servis elektronického zabezpečovacího systému.

Strana 14 (celkem 39)

V průběhu roku 2015 byly na úseku strategického plánování města a energetických projektů
vyhlášena 3 výběrová řízení (2 dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a 1 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení) a následně byly uzavřeny 3 Smlouvy o dílo.
Investice a rozvoj
Na úseku byly v roce 2015 zrealizovány a dokončeny v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2015 všechny plánované akce vč. pravidelných akcí (viz tabulka č. 1). V průběhu roku
bylo uzavřeno po konzultacích s právním zástupcem města celkem 12 Smluv o dílo, 1 Kupní
smlouva a dále bylo vystaveno 42 ks objednávek.
Celkem bylo vyhlášeno 13 výběrových řízení (dále VŘ) dle Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a nebo dle metodických pokynů poskytovatelů dotací.
V tab. č. 1 jsou uvedeny investiční akce většího rozsahu, které město fyzicky realizovalo
v průběhu roku 2015.
Naše Napajedla – město pro život - Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.
etapa - akce byla zahájena koncem měsíce března 2015, ukončena na konci června 2015.
Tento projekt řešil dobudování hlavních komunikačních tahů ve vazbě na plochy náměstí a
parků. Respektuje nároky automobilové i bezmotorové dopravy, dopravní obsluhy a
parkování a zároveň nároky bezpečnosti pěšího provozu včetně odstranění bariér,
doplnění parkovacích míst včetně míst pro handicapované. Cílem projektu bylo vytvoření
klidových zón, odpočinkových koutů doplněných dětskými hřišti. Cílem je vytvoření
prostranství pro rozvoj kulturních a společenských funkcí města, jakými jsou kino,
sokolovna, rozlehlé nádvoří radnice a komplex bývalých Technických služeb na Nábřeží.
Projekt byl rozčleněn na čtyři následující části:
1.ČÁST – ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U KINA
Mezi objekty kina (polyfunkční sál) a Sokolovnou vznikl nový klidový veřejný prostor
navazující na parkovou zónu Na kapli a dopravně zklidněný prostor mezi bloky radnice a
spořitelnou. Plocha byla nově povrchově upravena, doplněna mobiliářem, zelení a novým
veřejným osvětlením.
2. ČÁST – ÚPRAVA RADNIČNÍHO NÁDVOŘÍ
Plocha nádvoří, která je v mírném sklonu směrem k sokolovně, byla terasovitě upravena,
opatřena bet. povrchem a v jeho spodní části bylo osazeno nadkryté podium. Výjezdu
hasičské techniky byl nově řešen z ulice Nábřeží. Radniční nádvoří se díky staveb.
úpravám do budoucna stane "srdcem" nové koncepce s intenzivními aktivitami, jako je
pořádání výstav, prezentací, kulturních a společenských akcí.
3. ČÁST – ÚPRAVA PLOCH PO TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
Předmětem bylo provedení nových povrchů ve dvorní části. Povrchy jsou částečně
provedeny z asfaltu, částečně z bet. dlažby. Součástí je také odkanalizování včetně
originálního oplocení tohoto areálu, který slouží pro služby v oblasti neziskového sektoru –
nízkoprahové zařízení, občerstvení – bufet, dětské hřiště a s ohledem na veřejně
deklarovanou podporu města v oblasti cyklodopravy, také jako parkoviště kol.
4.ČÁST – DOPRAVNÍ ÚPRAVY POD RADNICÍ
Nová koncepce prostoru si vyžádala změnu dopravního řešení: ulice Na Kapli je v úseku
mezi býv. TSM a Masarykovým náměstím přerušena, od býv. TSM kolem sokolovny
prodloužena a nově napojena na ulici Nábřeží. V této části trasy je doplněna o nové
parkovací stání. Nově byla řešena plocha pro vjezd požární techniky z hasičské zbrojnice
směrem na ulici Nábřeží.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V dubnu 2015 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci této historické budovy - hasičské
zbrojnice. Vybavení této budovy již neodpovídalo současným potřebám pro provoz útvaru
dobrovolných hasičů. Hlavní důraz byl kladen na zlepšení výjezdu hasičské techniky a na
vestavbu sociálních zařízení, které v objektu úplně chyběly. Původní garážová stání byla
přebudována na jednu společnou garážovou plochu s výjezdem na severní stranu směrem
k sídlišti Nábřeží prostřednictvím tří automaticky otevíratelných vrat.
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V rámci energetických úspor došlo k zateplení stropu garáží, provedení nových podlah ve
všech prostorách včetně nových izolací proti zemní vlhkosti, kompletní výměna
elektroinstalace, zdravotechniky a ústředního vytápění či montáž nové vzduchotechniky.
Součástí akce byl také přesun technických instalací jednotlivých rozvodů, které propojují
budovu radnice, hasičské zbrojnice a sokolovny.
Na základě požadavků památkářů byly repasovány historicky cenné konstrukce (dřevěný
strop v garážích, okna, dveře či fasáda). Rekonstrukce byla ukončena ke konci října 2015.
Oprava fasády budovy České spořitelny
V srpnu 2013 došlo při silné bouřce provázené poryvy větru a krupobitím k pádu části
světlého obkladu z budovy č.p. 87 na Masarykově náměstí. Následně byl zpracován odborný
posudek o stavu obkladu na celé budově, který na základě metody akustického trasování
vyhodnotil, že asi 30% plochy obkladu je nesoudržných s podkladem. Metodou odtrhových
zkoušek bylo zjištěno, že kvalita lepidla nedosahuje předepsanou přilnavost k podkladu, což
je pravděpodobně způsobeno atmosférickou korozí. Podmínkou orgánů Státní památkové
péče bylo, že podoba budovy po opravě zůstane zachována (dodržení formátu a barvy
stávajících obkladových dlaždic vč. spárovací hmoty a zachování kladečského schématu).
Stavební práce začaly probíhat v září 2015 za plného provozu všech institucí, sídlících
v budově. Nejprve bylo instalováno lešení, následně došlo k odstranění obkladů, vyrovnání
povrchu, což se ukázalo jako největším problémem – jak časovým, tak i finančním a
následně probíhala samotná instalace obkladů dle kladečského schématu. Konečný
výsledek splnil všechny požadavky, které byly na tuto akci kladeny.
2. ZŠ Napajedla – oprava sociálních zařízení - 1. etapa
V rámci této akce byla řešena oprava sociálního uzlu v 1. – 3. NP pavilonu K1VZ, který
slouží jako sociální zázemí pro žáky 1. stupně 2. základní školy v Napajedlích. Dispoziční
řešení ve všech třech podlažích zůstalo stejné. Byly provedeny tyto hlavní práce:
- vybourání stávajících podlahových konstrukcí a odstranění stávajících keramických
obkladů, zazdívek instalačních jader, svislého kanalizačního potrubí,
- demontáž stávajících plechových WC kabinek a zařizovacích předmětů, rozvodů
studené i teplé vody vč. tepelné izolace a armatur
- demontáž rozvodů elektroinstalace vč. svítidel
- vybudování nových podlah s nášlapnými vrstvami z keramických dlažeb, příček vč.
tenkovrstvých omítek, stropy byly opatřeny novým SDK podhledem se zasazenými
svítidly; svislé povrchy do výšky 2m byly opatřeny keramickým obkladem zbývající
části místností byly vymalovány
- nové kanalizační a vodovodní rozvody byly napojeny do stávajících rozvodů v 1. NP
- nový rozvod elektroinstalace byl napojen do stávajícího rozvaděče
- byly osazeny nové WC kabiny z kompaktních desek do hliníkových profilů a nové
zařizovací předměty.
2. ZŠ Napajedla - výměna okapového systému střechy
Součástí realizace sedlové střechy nad komplexem objektů 2. ZŠ byla i instalace nového
okapového systému střechy, která byla kapacitně poddimenzována a z tohoto důvodu
opakovaně při běžných deštích docházelo k přetékání vody z okapových žlabů a k zahlcení
svislých svodů. Na základě těchto faktů a žádosti vedení 2. ZŠ, byl okapový systém střechy
přepočítán a navržen ve větší dimenzi, jak žlabů, tak i svodů. Z výpočtů vyplynula potřeba
navýšení nejen průměru, ale i počtů svislých svodů s napojením do kanalizačního řádu.
Na základě žádostí občanů a společností bylo vydáno v roce 2015:
- zábor na městských pozemcích
40 ks
- dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků města
7 ks
- dohody o povolení sjezdu
2 ks
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Tabulka č.1

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA ROK 2015
název akce
Naše Napajedla-Město pro život-revitalizace
veřejných ploch a komunikací-III.etapa

Nový klášter-muzeum-III.etapa

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Napajedlích

Napajedla – oprava fasády budovy České
spořitelny

Muzeum - rozšíření expozice Fatra-stavební
příprava

Muzeum - rozšíření expozice Fatra

stručný popis

spolufinancováno
z dotačního titulu
vyhlášeného

náklady na
akci v Kč vč.
DPH

předmětem akce byla revitalizace ploch v centrální části
Regionálním operačním
města, která řešila dobudování hlavních komunikačních
23 935 202,42,program Střední Morava
tahů ve vazbě na plochy náměstí a parku
předmětem akce byla revitalizace dvou místností v 3.NP a
nádvoří klášterního dvora popsané stručně v objektech:
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR SÁLU MUZEA
investor plánuje zrekonstruovat dvě nevyužívané místnosti
v koncové části severního křídla, u nichž dosud neproběhla
obnova na výstavní sál pro stálou expozici kreseb a maleb
mapujících historii města Napajedel od významného architekta
Pavla Šimečka a místnost určenou pro pořádání workshopů.
Expozice mapujících historii města vhodně doplní portfolio
Regionálním operačním
7.163.470,muzea.
program Střední Morava
Investice obsažené v SO 02 NÁDVOŘÍ NOVÝ KLÁŠTER
byly práce na obnově a oživení dvora kláštera. Cílem
revitalizace venkovní části bylo vybudování víceúčelových
ploch a prvků pro venkovní expozice muzea, ploch a
zařízení pro provozování tradičních místních kulturních
akcí s nadregionálním přesahem (oslavou svátku Sv.
Václava, národopisným programem Moravské chodníčky,
vystoupení folklorního souboru Radovan,…).
předmětem akce byla kompletní oprava vnitřních prostor, přesunutí výjezdových vrat do ul.
Nábřeží, spojení garážových stání do jedné společné plochy, zateplení stropu nad
4.790.273,garážemi, provedení nových podlah, sociálního zázemí, provedené nové izolace proti
zem.vlhkosti a obnova fasádního nátěru ze severní strany.
Součástí obnovy fasády bylo nejprve odstranění stávající obklady, vyrovnání stěn, které
bylo místy velmi komplikované z důvodu velkých nerovností. Na základě požadavků
1.787.078,památkářů byly vyrobeny kopie stávajících obkladů. Budova byla opětovně dle kladečského
výkresu obložena.
Stavební příprava probíhala ve 2.NP v místnostech vedle stálé expozice Hřiště hraček, kde
došlo k vybourání stávající zděné příčky, dveří a podlahy. Byly provedeny nové rozvody
elektroinstalace vč. osvětlení, byla vyrovnána a položena nová podlaha vč. podlahoviny.
281.181,Došlo k vyrovnání stěn, byl osazen nový sádrokartonový podhled a na závěr byl prostor
vymalován.
Expozice se nachází v místnosti vedle stálé expozice Hřiště hraček ve 2.NP. Předmětem
byla D+M výstavních panelů-válců, vitrín vč.jejich propojení s el. rozvody. Součástí byla i
531.585,kompletační činnosti při výrobě a instalaci.
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2.ZŠ Napajedla –oprava sociálních zařízení1.etapa
2.ZŠ Napajedla - výměna okapového systému
střechy
Výměna oken v 1.PP, ul. Jiráskova č.p. 717-9,
Napajedla

Napajedla-vodní prvek před kinem

Nátěr oken v 1.ZŠ
Oprava elektroinstalace ve 2.ZŠ
Dostavba skate-bikeparku Napajedla
Oprava kanalizace v havarijním stavu objektu č.p.
304 a 305, Napajedla
Napajedla-úpravy chodníků v ulici Na Kapli
Realizace výstavy „Příběh města“
Rekonstrukce VO v ulici Lány – 2.etapa
Dodávka a montáž elektronických indikátorů
Oprava a nátěr fasády ZS čp. 1042
Demolice komínů kotelny „C“, Nábřeží
Oprava objektu DPS č.p. 90 vyvolané požárem
b.j.č.27

Předmětem této akce je oprava sociálních zařízení v budově 2.ZŠ Napajedla na 1. stupni
Jednalo se o výměnu vedení studené a teplé vody vč. odpadů, obkladů a dlažeb a osazení
nových zařizovacích předmětů.
výměna stávajícího okapového systému střechy, který byl zcela poddimenzován, jak vel.
profilů, tak počtem svodů (žlaby D=125, svody D=100) a navíc i špatným osazením. Nové
žlaby a svody jsou provedeny z lakovaného pozink. plechu, žlaby o rozm. D=190, svody
D=120, kterých přibylo a byly zaústěny do kanalizace.
Kompletní výměna 35 ks oken, součástí akce byla demontáž stávajících kovových oken,
zapravení vnitřních špalet, oplechování venkovních parapetů a výmalba dotčených částí
stěn. Velikost otvorů zůstala zachována.
Vodní prvek bude tvořit jedna napěněná tryska o Ø 90mm, umístěné v nerez. podúrovňové
nádržce o Ø 700mm kryté nerezovým roštem. Vodní obraz bude statický s výškou 2m. V
roce 2015 byla provedena v souběhu s realizací projektu Naše Napajedla-Město pro životrevitalizace veřejných ploch a komunikací- III.etapa, 1.části – ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U
KINA první etapa, spočívající ve stavební připravenosti nutné k realizaci samotné
technologie vodního prvku. V roce 2016 bude dokončena technologie vod. prvku, která je
umístěna v suterénu kina.
Po zateplení fasády 1.ZŠ byl proveden venkovní ochranný nátěr křídel a rámu oken v celé
budově školy silnovrstvým lazurovacím lakem OVERSOL
Výměna nevyhovujícího osvětlení vč. rozvodů v kabinetu českého jazyka, chemie, cizích
jazyků a v kabinetu zástupce pro 2.stupeň. Předmětem byla i výměna rozvaděče.
Dostavba dvou prvků s využitím stávajících konstrukcí (Pyramida s prinboxy a railem, Bank
corner) a jednoho prvku s dodáním nové konstrukce (Rádius)
Předmětem akce byla oprava havarijního stavu kanalizace v prostoru klášterního dvora vč.
zasypání již nefunkčního tříkomorového septiku.
Jednalo se doplnění chodníků a park. stání pro imobilní v ul. Na Kapli. Po dořešení
majetkopráv. vztahů byl vybudován chodník podél Sokolovny propojující ul. Na Kapli a ul.
Nábřeží a dále byl za dětským hřištěm vybudován bezbariérový přístup do objektu kina.
Předmětem akce je realizace výstavy s názvem Příběh města. Jedná se o stálou expozici
na téma historie města Napajedel, která bude umístěna ve 3.NP v prostorách městského
muzea.
dokončení výměny vedení veřejného osvětlení vč. 9sloupů podél komunikace III/49724
v části ulice Lány (od ul.1.máje po ul. Příční)
jednalo se o D+M elektronických indikátorů pro rozdělování topných nákladů ITN data III
s dálkovým odečtem v 279bytových jednotkách
Jednalo se o opravu popraskaných částí fasády a nátěr fasády v části lékárny a spoj. krčku
Odstranění dvou již nepoužívaných komín. těles u kotelny „C“ vč. likvidace suti
Jednalo se o uvedení objektu č.p.90 do provozuschopného stavu po požáru b.j. ve 3NP.
Vyhořelý byt byl kompletně opraven-všechny rozvody (vodo, topo, el., vzduchotechnika),
omítky, výplně, podlahovina, zděné koupelnové jádro vč sanitárního vybavení, kuchyňská
linka, výmalba,… Předmětem byly i další dva byty(nad a pod vyhořelým bytem) a ostatní
společné části domu postižené žárem, kouřem, vodou vč. fasády.

2.946.917,-

600.800,-

223.454,-

388.017,-

197.961,414.104,334 444,1.150.000,486.235,299.995,430.854,99.464,196.107,305.293,1.384.836,-
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Životní prostředí (dále jen „ŽP“)
Provádí činnosti na úseku samosprávy i státní správy. Činnost vykonává jeden pracovník.
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 byl průběžně prováděn monitoring a následná likvidace invazních
druhů rostlin na katastrálním území Napajedla ve spolupráci se Službami města Napajedla,
příspěvková organizace. Kontrolní činnost byla prováděna u komanditní společnosti Cemex
Napajedla, která na katastrálním území provádí těžbu štěrkopísků a následné rekultivace.
Dále byla prováděna kontrolní činnost zaměřená na neudržované pozemky ve vlastnictví
soukromých osob, kde byly zasílány výzvy k údržbě. Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo vydávání správních rozhodnutí ve věci
vyměření odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu převedeno na úřady obcí
s rozšířenou působností.
Ochrana přírody a krajiny
Na úseku ochrany přírody a krajiny byla celoročně dozorována údržba městské zeleně.
V rámci výkonu státní správy bylo na tomto úseku vydáno 10 správních rozhodnutí ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Vodní hospodářství
Na úseku vodního hospodářství byl průběžně prováděn monitoring stavu bezejmenných
vodních toků ve správě města a údržba břehových porostů ve spolupráci se SMN, p.o.
Celoročně bylo spolupracováno s Povodím Moravy, s.p. Závod Střední Morava Uherské
Hradiště ve věci kontroly čistoty vod v tocích a odstavných ramenech ve správě státního
podniku PM. Ve dnech 15.10. – 19.10.2015 bylo řešeno silné znečištění řeky Moravy ve
spolupráci s pracovníky MěÚ Otrokovice, Povodí Moravy s.p. Uherské Hradiště, Policií ČR –
OO Otrokovice a Policií ČR Zlín a zástupci ČOV Otrokovice. Na tomto úseku nebylo v roce
2015 vydáno žádné správní rozhodnutí ve věci obecného nakládání s vodami. Na úseku
rybářství bylo v roce 2015 vydáno celkem 55 rybářských lístků. Na úseku vodovodů a
kanalizací bylo úzce spolupracováno se zástupci Moravské vodárenské a.s. Zlín.
Odpadové hospodářství
Na úseku odpadového hospodářství byla v průběhu roku vedena evidence odpadů původce
města Napajedla. Pravidelně bylo vypracováváno hlášení o množství odpadů pro společnost
EKO – KOM a.s. A v únoru zajištěno hlášení o množství vyprodukovaných odpadů za celé
město Napajedla do systému ISPOP. Na úseku odpadového hospodářství se pracovník
zúčastnil porady Krajského úřadu Zlínského kraje ve dnech 1. – 2.10.2015 v hotelu Buchlov.
Dne 16.2.2015 se pracovník zúčastnil semináře na téma „ Skládkování jako nejhorší způsob
ukládání odpadu“, který organizovala Energetická agentura Zlínského kraje v zasedací
místnosti KÚ ZK.
Ochrana ovzduší
V rámci ochrany ovzduší byla zajištěna instalace pasivního měření kvality ovzduší v areálu
průmyslové zóny Slavia Napajedla prostřednictvím ústavu RECETOX Brno. Měření bylo
ukončeno v říjnu 2015. Vyhodnocení výsledků proběhlo dne 16.3.2016. Dne 22.10.2015 se
pracovník zúčastnil projednání doposud prováděných měření a monitoringů v areálu
průmyslové zóny Slavia Napajedla, které organizovala pro všechny dotčené orgány státní
správy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Pracovník odboru se ve dnech 19.11. –
20.11.2015 zúčastnil porady pracovníků ochrany ovzduší Zlínského kraje v hotelu Permoník
v Novém Hrozenkově, kterou organizoval Krajský úřad Zlínského kraje.
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Ostatní činnosti odboru:
V průběhu roku byla vedena evidence drobných sakrálních památek a zajištění jejich údržby.
V průběhu roku bylo spolupracováno s Krajským úřadem Zlínského kraje a Městským
úřadem Otrokovice na úseku krizového řízení. Pracovník zajišťoval veškerou legislativu při
konání akce „IN LINE Napajedla 2015“.
Odbor SMIR – ŽP pravidelně dvakrát ročně zajišťuje provedení celoplošné deratizace města.
Pracovník předložil v roce 2015 celkem 30 podkladových materiálů k projednání radě města
a zastupitelstvu města.
V roce 2015 realizoval pracovník odboru první etapu hřiště pro seniory v ulici Sadová.
V průběhu roku 2015 pracovník zaštiťoval práci komise životního prostředí.
Počet školení vč. seminářů absolvovaných za rok 2015
vedoucí odboru

9

zástupce vedoucího (referent úseku investic)

6

referent úseku nemovitostí - byty, nebyty

2

referent úseku nemovitostí - pozemky

4

referent úseku nemovitostí - pozemky

4

referent ŽP

5

referent – strategie a energetika města

4

Na podzim 2015 jednotliví referenti za své úseky připravili podklady pro tvorbu rozpočtu
města na rok 2016 na základě podnětu a potřeb jak města, tak občanů.
V rámci celého odboru SMIR bylo za rok 2015 zpracováno 465 faktur.
Pro jednání RM a ZM odbor SMIR vypracoval celkem 213 podkladových materiálů.
Vypracovala: Ing. M. Chrástová, vedoucí odboru
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Odbor stavební úřad
Činnost stavebního úřadu na úseku stavebního řádu
Činnost staveb. úřadu v roce 2015 na úseku stavebního řádu : 1060 podání
Územní rozhodnutí
Územní souhlas
Územně plánovací informace
Stavební povolení (samostatné, společné, dodatečné)
Souhlas s provedením ohlášeného st. záměru (samostatný, společný)
Veřejnoprávní smlouva (územní, stavební, společná)
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas
Sdělení k užívání
Rozhodnutí o předčasném užívání, o zkušebním provozu
Rozhodnutí o zákazu užívání
Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
Rozhodnutí o výjimce
Souhlas se změnou v užívání stavby
Ověření skutečného provedení stavby („pasport“)
Rozhodnutí, souhlas, nařízení (odstranění stavby)
Usnesení o přerušení řízení
Usnesení o zastavení řízení
Usnesení o spojení řízení
Souhlas pro speciální stavební úřad (vodohospodářský, silniční a železniční)
Přidělení čísla popisného, evidenčního
Dělení, scelování pozemků, geometrické plány – jiná opatření
Vyjádření a informace k pozemkům
Stížnosti a petice
Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Odvolání, přezkum
Rozhodnutí o správních deliktech, o nákladech na řízení
Kontrolní prohlídky

10
31
6
54
19
3
15
27
40
12
9
22
8
11
8
6
38
27
1
23
11
17
94
10
12
21
3
204

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
rozhodování a stavebního řádu ve správním obvodu sedmi obcí.
V působnosti stavebního úřadu jsou katastrální území města Napajedla a obcí Halenkovice,
Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. Správní obvod má rozlohu 73,14
km2. Ve správním obvodu mělo k 31.12.2015 trvalé bydliště 13 511 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 je
zajišťováno jednou pracovnicí.
Povolování staveb fyzických osob v katastrálním území Napajedla, Pohořelice, Oldřichovice
a Komárov je zajišťováno jednou pracovnicí.
Povolování staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů
a staveb bytových domů v působnosti stavebního úřadu 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
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správních rozhodnutí a dalších písemností, přidělování čísel popisných a čísel evidenčních
pro katastr obce Napajedla 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 Spisového řádu a Skartačního plánu 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. V roce 2015 bylo stavebním úřadem do registru územní identifikace
adres a nemovitostí zapsáno 100 záznamů (nových staveb, oprav a reklamací údajů).
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, jako pořizovatel nového územního plánu (dále jen "ÚP") Napajedla požádal
v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, o vydání stanoviska k návrhu ÚP Napajedla z
hledisek zajištění koordinace využívání území, s ohledem na širší územní vztahy a v
souladu s politikou územního rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, (dále jen
"nadřízený orgán územního plánování") ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal
dne 09.07.2014 pod č.j. 37119/2014 ÚP-Br stanovisko, že nesouhlasí s návrhem ÚP
Napajedla z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje a v souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.
Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o., se sídlem Třída Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín (projektant ÚP
Napajedla) ve spolupráci s pořizovatelem a určeným zastupitelem podle požadavků
nadřízeného orgánu územního plánování upravil návrh ÚP Napajedla.
Na základě upraveného návrhu ÚP Napajedla pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst.8
stavebního zákona požádal nadřízený orgán územního plánování o potvrzení odstranění
nedostatků uvedených ve stanovisku k návrhu ÚP Napajedla a o posouzení upraveného
návrhu ÚP Napajedla vzhledem k Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České
republiky, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ve smyslu ust. §
50 odst. 8 stavebního zákona vydal dne 01.05.2015 pod č.j. KUZL 30183/2015 stanovisko,
že potvrzuje odstranění nedostatků z hledisek zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje a
v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a současně ve smyslu § 50
odst. 7 stavebního zákona souhlasí s návrhem ÚP Napajedla z hlediska souladu
s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 51 odst. 1 stavebního
zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Napajedla a vyhodnocení, zajistil řešení
rozporů. Následně na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Napajedla
a vyhodnocení a výsledku řešení rozporů zajistil upravení návrhu ÚP Napajedla
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projektantem společností Urbanistickým ateliérem Zlín, s.r.o., Třída Tomáše Bati 399, 763 02
Zlín a úpravu vyhodnocení projektantem společností AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno.
NÁVRH ÚP NAPAJEDLA BYL UPRAVEN V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:
Úprava grafické části ÚP Napajedla:
Úprava koridoru územní rezervy pro průplavní spojení plavebního kanálu Dunaj – Odra –
Labe.
Úprava koridoru rychlostní silnice R55 v jižní části řešeného katastrálního území Napajedla,
doplnění silničních ochranných pásem, zrušení předkupního práva pro koridor rychlostní
silnice R55, všechny stavby související s rychlostní silnicí R55 jsou uvedeny jako veřejně
prospěšné stavby.
Ve výkresu dopravní infrastruktury jsou zakresleny pouze plochy dopravy.
Zastavitelná plocha č. 52 (plocha pro sport a rekreaci) spolu s plochou č. 150 (plochou
technické infrastruktury – ochranné hráze) jsou převedeny do územní rezervy č. 353.
Úprava rozsahu návrhové plochy č. 65 (zmenšení plochy průmyslové výroby a skladů)
a vymezení pásu izolační zeleně oddělující plochu výroby od ploch bydlení na katastrálním
území Kvítkovice.
Úprava (rozšíření) plochy veřejného prostranství č. 55 v lokalitě Za stolárnou.
Návrh veřejného prostranství č. 56 v obytné zóně v lokalitě Malina.
Návrh koridoru (č. 86, 87, 88) pro vybudování integrované stezky z lokality Zámoraví do
centra města.
Návrhové plochy suchých nádrží v lokalitách Radovany, Zámoraví a Kalvárie jsou
převedeny do územních rezerv č. 354, č. 355 a č. 356.
Část koridoru pro cyklostezku v lokalitě u pálenice je zrušena, cyklostezka je zrealizována.
Doplněna průsečíková plocha č. 122 – křížení koridoru dopravy silniční a biokoridoru.
Vymezena plocha č. 150 pro vybudování hráze poldru na společné katastrální hranici s obcí
Komárov.
V koordinačním výkresu jsou zakresleny návaznosti na sousední obce, včetně názvů
sousedních území.
V místě křížení návrhových ploch jsou plochy s různým využitím ploch viditelně odděleny.
V místě křížení ploch pro technickou infrastrukturu TE a krajinné zeleně je navrženo hlavní
využití plochy pro technickou infrastrukturu a pro krajinnou zeleň je navrženo využití jako
přípustné.
Navrhovaný koridor pro elektrické vedení 110 kV je navržený jako průběžný (propojení ploch
TE č.165 a TE č.166) a v místě křížení s navrhovaným nadregionálním biokoridorem vznikla
nová průniková plocha s využitím pro technickou infrastrukturu. Stejně tak v místě křížení
ploch TE č. 165 a TE č. 166 s plochu pro železniční dopravu, plochou dopravy a plochou
zemědělskou, je plocha s hlavním využitím pro technickou infrastrukturu TE průběžná.
Návrhové plochy v ÚP Napajedla byly označeny pouze čísly, na výkresech byl doplněn
aktuální datum zpracování. Na výkresu základního členění je v legendě uvedeno číslování
ploch. Na výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací bylo doplněno označení
prvků v souladu s tabulkou na výkresu VPS, opatření a asanací.
Úprava textové části návrhu ÚP Napajedla:
Úprava textové části v souvislosti s úpravami grafické části.
Úprava podmínek prostorového uspořádání, tj.
výška zástavby v případě plochy
průmyslové výroby a skladů, plochy zemědělské a lesnické výroby, plochy těžby nerostů
a plochy pro logistická centra je stanovena v metrech. U ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití je řešena maximální výška zástavby počtem nadzemních podlaží.
Úprava podmínek prostorového uspořádání, tj. doplnění rozsahu výměry stavebních
pozemků a intenzity jejich využití pro plochy bydlení hromadného, plochy bydlení
individuálního, plochy smíšené obytné, plochy rodinné rekreace a plochy individuální
rekreace – zahrádkářské osady.
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V textové části ÚP v tabulce v kapitole G.1.1 Dopravní infrastruktura a v tabulce v kapitole
G.1.2 Technická infrastruktura bylo doplněno označení prvků v souladu s tabulkou na
výkresu VPS, opatření a asanací.
Úprava předkupního práva u veřejně prospěšných staveb.
Zrušení podmínky zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb
v plochách smíšených v centrální zóně autorizovaným architektem.
Stanovení podmínky zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu bydlení
individuálního BI 8.
Regulační plány pro lokalitu Jirásková a pro lokalitu U hřbitova nebudou nahrazovat územní
rozhodnutí.
V textové části návrhu ÚP v kapitole J. Vymezení ploch a koridorů územích rezerv
a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, byly
opraveny podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv tak, že se uvedly
podmínky pro prověření ploch - například vliv na krajinný ráz, vliv výroby na okolní plochy
bydlení, nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území apod.
V textové části návrhu ÚP v kapitole L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie, bylo doplněno
stanovení podmínek pro pořízení územních studií.
V textové části návrhu ÚP, v kapitole M.1.12 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu
regulačního plánu (lokalita Jiráskova) a v kapitole M.2.12 Požadavky na uspořádání obsahu
návrhu regulačního plánu (lokalita U hřbitova), byl doplněn počet vyhotovení regulačních
plánů (4 pare), jednotlivé výkresy grafické části návrhu i odůvodnění budou vypracovány v
měřítku 1:1000, pouze výkres širších vztahů grafické části odůvodnění bude vypracován v
měřítku 1:5000.
Úprava textové části odůvodnění ÚP Napajedla:
Kompletní přepracování textové části odůvodnění dle metodického doporučení Ministerstva
pro místní rozvoj ČR z roku 2013.
Úprava textové části v souvislosti s úpravami grafické části.
Do textové části odůvodnění byla zapracována dle § 53 odst. 5 písm. b) stavebního
zákona kapitola F. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení na životní
prostředí.
Do textové části odůvodnění byla zapracována dle § 53 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona kapitola G. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
(stanovisko SEA).
Do textové části odůvodnění byla zapracována dle § 53 odst. 5 písm. d) stavebního
zákona kapitola H. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly.
Do textové části odůvodnění byla doplněna kapitola D. Soulad s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů.
V textové části návrhu ÚP Napajedla byla zrušena kapitola F1 Zásady pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití (vysvětlení pojmů) a byla přesunuta do textové části
odůvodnění ÚP Napajedla kapitoly I.15 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití. Požadavek na realizaci nejprve stavby odpovídající hlavnímu využití byl zrušený.
V textové části návrhu ÚP Napajedla nejsou uvedena ustanovení zákonů, ale jsou uvedena
v textové části odůvodnění ÚP Napajedla v kapitole E.1 Soulad s požadavky zvláštních
právních předpisů.
V textové části odůvodnění ÚP Napajedla v kapitole I. Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení, v odstavci I.5.2.1 Rychlostní silnice R55, byla provedena úprava: „Plochy pro
rychlostní silnici R55 jsou navrženy včetně budoucího SOP, případných protihlukových
opatření, umístění ochranné zeleně, terénních úprav (zářezy, násypy) a jedné
mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R55 - Napajedla sever.
V textové části odůvodnění ÚP Napajedla v kapitole I. Komplexní zdůvodnění přijatého
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řešení, v odstavci I.5.2.2 Silnice I/55, byla provedena úprava: Jižně od města je na silnici
I/55 navržená nová styková křižovatka připojující novou místní komunikaci na silnici III/49724
a umožňující připojení sportovně-rekreačního areálu Pahrbek. Vybudování této komunikace
(jižní spojka) je podmíněno realizací rychlostní silnice R55, kterou bude křížit mimoúrovňově.
ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP NAPAJEDLA
A VYHODNOCENÍ
Upravený a posouzený návrh ÚP Napajedla, vyhodnocení a oznámení o konání veřejného
projednání pořizovatel dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Napajedla v termínu od 25.09.2015 do
18.11.2015. Současně bylo toto oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové adrese http: //www.napajedla.cz/oficialni-prezentace/urednideska/verejne-vyhlasky/.
K veřejnému projednání pořizovatel přizval písemností ze dne 24.09.2015 jednotlivě město
Napajedla, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.
Součástí veřejné vyhlášky i písemnosti ze dne 24.09.2015 bylo poučení podle ust. § 52
odst. 2 stavebního zákona, že námitky proti návrhu ÚP mohou podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
(dotčené osoby). Dále dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, že nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou, a že dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
(ust. § 50 stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží. Dále dle § 52 odst. 4 stavebního zákona, že ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje se nepřihlíží.
Návrh ÚP Napajedla a vyhodnocení bylo vystaveno k nahlédnutí v tištěné podobě na
stavebním úřadě Městského úřadu v Napajedlích, Masarykovo náměstí č. p. 87,
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http :
//www.napajedla.cz/oficialni-prezentace/mestky-urad/uzemni-planovani/
v
termínu
od
25.09.2015 do 18.11.2015.
Veřejné projednání návrhu ÚP Napajedla a vyhodnocení spojené s odborným výkladem se
konalo dne 09.11.2015 v 15:00 hodin v budově Kina Napajedla, Na Kapli č. p. 459
v Napajedlích.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dle ust. § 53 odst. 1 stavebního
zákona výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Napajedla.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón
Stavební úřad i v roce 2015 koordinoval v rámci Programu
regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen MPR a MPZ) realizaci
restaurování kulturních památek na území MPZ Napajedla, na jejichž financování se podílelo
Ministerstvo kultury ČR a město Napajedla.
Zastupitelstvo města Napajedla na zasedání dne 22.04.2015 usnesením č. 4/54/2015
souhlasilo s přidělením státní finanční podpory poskytnuté ministerstvem kultury
z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 pro MPZ Napajedla společnosti
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SOKOLA s.r.o. Napajedla, se sídlem Masarykovo náměstí 65, 763 61 Napajedla, ve výši
200 000 Kč na provedení udržovacích prací "2. etapy výměny střešní krytiny a opravy
krovu“ na objektu Masarykovo náměstí 65 v Napajedlích.
A zároveň v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční
podpory z Programu regenerace MPR a MPZ zastupitelstvo schválilo dotaci z rozpočtu
města Napajedla na rok 2015 společnosti SOKOLA s.r.o. Napajedla, ve výši 65.000 Kč na
provedení udržovacích prací "2. etapy výměny střešní krytiny a opravy krovu“ na objektu
Masarykovo náměstí 65 v Napajedlích.
Na základě žádosti města Napajedla ze dne 19.03.2015 pod č.j. 773/2015/MěÚ o přidělení
kvóty z programu regenerace MPZ a MPR na rok 2015 pro MPZ Napajedla a usnesení
Zastupitelstva města Napajedla ze dne 22.04.2015, usnesení č. 4/54/2015, Ministerstvo
kultury ČR poskytlo rozhodnutím ze dne 14.05.2015 pod č.j. MK 30667/2015 OPP, městu
Napajedla v roce 2015 v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace MPR
a MPZ, který byl schválen usnesením vlády České republiky dne 25. 3. 1992 č. 209, na
obnovu nemovité kulturní památky – měšťanského domu č. p. 65 – "hrubé hospody",
rejstř. č. ÚSKP 37727/7-2012, v MPZ Napajedla, na pozemku parcelní číslo st. 85/2 v
katastrálním území Napajedla, obec Napajedla, okres Zlín, kraj Zlínský, v rozsahu těchto
prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova krovu a
střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce,
pokryvačské práce a další související práce jejímu vlastníkovi, společnosti SOKOLA
s.r.o., IČ: 25519972, Masarykovo náměstí 65, 763 61 Napajedla, účelový finanční
příspěvek ve výši 200.000 Kč.
Finanční příspěvek byl poskytnutý účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou výše
uvedené nemovité kulturní památky jako nevratný a neinvestiční.
Město Napajedla na základě oznámení společnosti SOKOLA s.r.o., Napajedla o ukončení
prací "2. etapy výměny střešní krytiny a opravy krovu“ na objektu Masarykovo náměstí
č. p. 65 v Napajedlích, na základě předložených dokladů, po předložení faktur za kompletně
provedené práce, po proplaceném finančního spolupodílu příjemce a provedené kontrolní
prohlídky, proplatilo státní finanční podporu poskytnutou ministerstvem kultury ve výši
200.000 Kč a dotaci z rozpočtu města Napajedla ve výši 65.000 Kč.
Stavební úřad na základě výzvy Ministerstva kultury ČR ze dne 24.08.2015 pod č.j. MK
48318/2015 OPP k získání finančních prostředků na obnovu kulturních památek z Programu
regenerace
MPR a MPZ v roce 2016 dopisem ze dne 28.08.2015, pod č.j. SÚ
2015/4879/Č, obeslal majitele kulturních památek na území MPZ Napajedla.
Do Programu regenerace MPR a MPZ na získání finančních prostředků poskytovaných
Ministerstvem kultury ČR na obnovu kulturních památek pro rok 2016 se přihlásila
společnost SOKOLA s.r.o. Napajedla, se stavební akcí provedení udržovacích prací „3.
etapy výměny střešní krytiny a opravy krovu, provedení fasády" 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 2.000.000
Kč, z toho státní podpora byla požadovaná ve výši 1.000.000 Kč.
Ostatní činnost 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 znění pozdějších předpisů, k podmínkám převodu pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby pro katastrální území obcí v působnosti stavebního úřadu.
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územnímu pracovišti Brno, z důvodu
kontroly plnění podmínek z uzavřených smluv o poskytnutí státního příspěvku na stavby,
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stavební úřad poskytoval sdělení o rozestavěnosti a dokončenosti staveb, zasílal úředně
ověřené kopie 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.
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 archívu stavebního úřadu, případně na základě
kontrolních prohlídek přímo v terénu.
Pro potřeby Městského úřadu Napajedla, odboru správy majetku, investic a rozvoje se
pracovníci stavebního úřadu vyjadřovali k žádostem občanů, právnických a fyzických osob k
odprodeji případně k pronájmu pozemků v majetku města Napajedla.
V souvislosti s přijetím zákona č. 252/2014, kterým se mění zákon č. 111/2016 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, ve
vztahu k systému vyplácení dávek v hmotné nouzi, je povinností stavebního úřadu na
žádost Úřadů práce ČR posuzovat, zda stavby pro individuální čí rodinnou rekreaci,
případně další stavby, splňují standardy kvality bydlení podle výše uvedeného zákona.
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
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 a Ing. Kolajové.
Pracovníci stavebního úřadu spolupracovali při řešení urbanistických a architektonických
otázek rozvoje města Napajedla s městským architektem Ing. arch. Bergmanem, 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.
Zpracoval. Ing. L. Čabla, vedoucí odboru
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Odbor sociálních věcí (odb. SOC)
V roce 2015 zajišťoval odbor sociálních věcí 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 Krajský úřad a MPSV. K důchodovým účelům
vydával potvrzení ze spisovny MěÚ o dřívějším pobírání nepojistné dávky - příspěvku při
péči o osobu blízkou.
Občanům všech cílových skupin nacházejících se v nepříznivé životní situaci poskytoval
pomocí metod sociální práce sociálně právní poradenství, a to jak při jednorázových, tak
především při opakovaných kontaktech. Při zajišťování pomoci občanům pracovnice odboru
spolupracovaly zejm. s Charitou Otrokovice, Charitou Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž,
s Českým červeným křížem Zlín, nápravně výchovnými ústavy v ČR, s kontaktním centrem
pro drogově závislé Zlín, probační a mediační službou Zlín, kurátorkou pro mládež a soc.
kurátorem pro dospělé MěÚ Otrokovice a Psychiatrickou léčebnou Kroměříž. I občanům,
kteří nebyli místně ani spádově příslušní poskytovaly pracovnice odboru základní sociální
poradenství.
Další spolupráce probíhala 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, v některých případech byla zajišťována prvotní pomoc při propuštění
osamělých občanů ze zdrav. zařízení.
Odbor poskytoval občanům podporu při orientaci v právních předpisech v soc. oblasti a
navazujících prováděcích předpisech a zprostředkovával jim při řešení jejich nepříznivé
sociální 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 3 Kluby důchodců, spolupracoval s odbory a komisemi města,
se Službami města při zaměstnávání osob vedených na ÚP, s NBTH při přidělování bytů a
při vymáhání pohledávek v platbách nájemného, zajišťoval administrativní úkoly sociální
komise a vedl její korespondenci.
Pracovnice odboru byly nápomocny při inventarizaci majetku města, plnily průběžné
vzdělávání úředníka a soc. pracovníka (24 hodin akreditovaných seminářů), vedoucí odboru
se pravidelně zúčastňovala porad vedení, porad tajemnice a od 2.11.2015 také pravidelných
porad krizového štábu města.
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 občana tak,
aby byl schopen čerpat ze svých zdrojů a řešit osobně svou sociální situaci.
V roce 2015 došlo ke změnám v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkaly
zavedení porodného i na druhé dítě a zvýšení koeficientu násobku životního minima rodiny,
takže na porodné získal nově nárok širší okruh rodičů. Došlo ke snazší výměně průkazů
osob se zdravotním postižením. Nárok na příspěvek na mobilitu začal být nově vázán přímo
na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P.
Dále došlo k přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje, které lépe znají
potřeby na svém území a místní poskytovatele. Tímto přechodem by mělo dojít ke stabilizaci
SS a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje soc. služeb.
Zvýšily se důchody v průměru o 200 Kč, nastalo zvýšení minimální mzdy na 9200 Kč.
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Změna v doplatku na bydlení – nový návrh má zamezit neefektivnímu vyplácení doplatku
především v ubytovnách.
Došlo k úpravě nemocenského pojištění.
Vedoucí odboru seznámila s novinkami a s postupy při vyřizování seniory v klubech
důchodců, na domech s pečovatelskou službou a v MO Svazu tělesně postižených.
Pomoc občanům zabezpečovaly dvě pracovnice odboru, 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.
Občané se na nás obraceli s různými problémy, přicházeli opakovaně, stali se našimi klienty
a my jsme s nimi aktivně pracovaly. Sociálně slabí, senioři nebo zdravotně postižení občané
potřebují podporu, pomoc a vysvětlení.
Byly zabezpečovány potřeby týkající se převážně ubytování, obstarání oblečení, pomoc při
vyřizování dokladů, a to jak občanům Napajedel a spádových obcí, tak i v některých
případech občanům, kteří nebyli místně příslušní.
V loňském roce nejvíce naši pomoc potřebovali zadlužení občané a občané v exekuci nebo
ohrožení exekucí. Při pomoci těmto klientům jsme úzce spolupracovaly s exekučními úřady,
OSSZ Zlín, ČSSZ Praha, ÚP, bankovními i nebankovními společnostmi, s dluhovou a
občanskou poradnou, s dodavateli energií. Poskytovaly jsme radu a pomoc při sjednávání
splátkových kalendářů, při sepisování žalob na vyloučení movitých věcí z exekuce.
V důsledku osobních bankrotů došlo v několika případech k dražbám rodinných domů a bytů
a v této souvislosti se na nás občané obraceli se žádostí o pomoc při hledání náhradního
bydlení.
Sociální práce je spojena s poskytováním nejen odborného poradenství, ale také je
prováděna aktivní terénní soc. práce. Probíhala 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 (prostř.NBTH) s výběrem nájemného. Aktivní spoluprací
se nám podařilo v některých případech obnovit kompetence občanů, kteří se potýkali
s finančními problémy a kterým hrozila ztráta bydlení, a to třeba i za cenu zahájení
insolvenčního řízení.
O oddlužení (insolvenční řízení) požádalo nově v roce 2015 18 občanů Napajedel a 21
občanů ze spádových obcí.
Nezaměstnaným občanům jsme pomáhaly při vyhledávání pracovních příležitostí. V r. 2015
došlo k nárůstu osamělých seniorů, kteří potřebovali neodkladnou pomoc při řešení svých
záležitostí, příp. doprovod.
V listopadu 2015 došlo k požáru bytové jednotky v objektu DPS Pod Kalvárií 90. Pracovnice
odboru se podílely na evakuaci osob, zajišťovaly nezbytnou prvotní pomoc v objektu města
včetně zajištění akutní lékařské péče. Vzhledem k tomu, že návrat seniorů zpět do objektu
nebyl možný, zajišťovaly jejich ubytování u příbuzných i v zařízení - městu vyšlo vstříc RS
Pahrbek (bungalovy) a DS Napajedla (společenská místnost). V jiných zařízeních
mikroregionu nebyla volná ubytovací kapacita. Právě v této situaci se ukázala nutnost
potřeby vytvoření krizových lůžek (např. pro imobilní nebo ne zcela soběstačné občany)
alespoň v mikroregionu Otrokovicka – komunitní plánování soc.služeb! Po vyřešení
ubytování poskytovaly pracovnice evakuovaným občanům pomoc a poradenství při
vyřizování mimořádných peněžitých dávek na ÚP, ale i psychickou pomoc evakuovaným
seniorům se špatným zdravotním stavem (evakuační doba – 13-18 dnů). Vedoucí odboru
pomáhala pracovnicím Úřadu práce při místním šetření a zmapování škody v jednotlivých
poškozených domácnostech a byla členkou krizového štábu města.
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Statistika kontaktů v r. 2015
Sociální šetření + depistáž
Počet jednorázových intervencí
Počet opakovaných intervencí
Počet standardizovaných záznamů v programovém systému MPSV - Hmotná
nouze (nově zaevidovaných osob)
Celkem vedeno v této evidenci
Zprávy soudu, věznici, FÚ
Zajištění ubytování v azyl. domě
Zajištění ubytování v ubytovně, podnájmu
Vydání potvrzení do charitního šatníku
Vydání potvrzení pro účely důchod. pojištění
Vyřízení dávek hmotné nouze po požáru v DPS vč. dokumentace
Vyřízení věcné pomoci z Tříkrálové sbírkyvč. zpracování dokumentace (rodinám s postiž. dítětem)

84
214
460
170
243
21
4
38
5
3
21
2

Opatrovnictví
Veřejný opatrovník
Město Napajedla bylo v roce 2015 usnesením Okresního soudu ve Zlíně ustanoveno
veřejným opatrovníkem napajedelského občana, který byl omezen ve způsobilosti k právním
úkonům. V té době se nacházel ve výkonu trestu. Jako zákonný zástupce jmenovaného je
město oprávněno a povinno zastupovat opatrovance při právních úkonech majetkoprávní
povahy, jejichž hodnota přesahuje 200 Kč. Pracovnice odboru se zúčastnila 3 soudních
jednání a vedla příslušnou dokumentaci. Komunikovala s opatrovancem, přičemž úzce
spolupracovala s věznicí, okresním soudem, okresní správnou soc. zabezpečení, finančním
úřadem a všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pracovalo se na oddlužení opatrovance.
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
MěÚ ustanovuje zvláštního příjemce dávky a zároveň dohlíží, jak jím ustanovený ZP plní své
povinnosti.
V r. 2015 obdržel odbor 1 podnět na zahájení správního řízení o ustanovení ZP důchodu
nezletilým dětem. Na základě provedeného sociálního šetření a spolupráce s rodinou nebyl
shledán důvod k zahájení správního řízení, což bylo orgánu SPOD sděleno.
K 31.12.2015 je v agendě veden 1 aktuální spis - v roce 2015 bylo provedeno prošetření
dodržování zákona ze strany zvláštního příjemce důchodové dávky za seniora.
Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlín. V r. 2015 nebylo podáno žádné odvolání.
Opatrovnictví osob a poradenství ve věci zastupování
Odbor na základě požadavku soudu prováděl ve 2 případech šetření a vyjadřoval se
k možnostem stanovení osob vhodných k ustanovení opatrovníka.
Jelikož opatrovníci osob omezených ve svéprávnosti jsou již od r. 2015 povinni sami podávat
zprávy o opatrovanci za uplynulý rok, poskytovaly jim pracovnice poradenství při vyplňování
tiskopisů pro Okresní soud Zlín a pomáhaly jim při řešení jejich problémů.
K 31.12.2015 jsme poskytovaly poradenství 14 napajedelským opatrovníkům a 5
opatrovníkům ze spádových obcí.
Byly sepsány 4 návrhy k OS na posouzení svéprávnosti včetně návrhů na ustanovení
opatrovníka.
Občanům bylo poskytováno poradenství 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.
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Město bylo v 1 případě ustanoveno opatrovníkem nesvéprávného občana Otrokovic (kdy
město Otrokovice bylo jeho veřejným opatrovníkem) v kolizním řízení k hájení jeho práv při
návrhu k soudu.
Sociálně právní ochrana dětí
V loňském roce byly podány 2 podněty MP k projednání rodičovské zodpovědnosti.
Bylo prováděno pravidelné šetření a poradenství v již dříve zavedených rodinách v rejstříku
ROD. S rodinami, které mají problémy, jsou pracovnice i v telefonickém v kontaktu.
Dle Instrukce vlády bylo provedeno vyřazení dětí z evidence ROD z důvodu zletilosti,
odstěhování a neaktivnosti.
Vedoucí odboru byla přítomna u 2 výslechů nezletilých dětí PČR na obvodním oddělení
PČR.
Rejstřík ROD
Rok
2015

Spisy ROD
nově založeno
2

Vyřazeno
17

Počet aktivních
spisů k 31.12.
5

Bylo podáno oprávněné odvolání proti usnesení okresního soudu UH ve věci ustanovení
MěÚ v Napajedlích opatrovníkem k zastupování nezletilého v řízení před soudem z důvodu
věcné příslušnosti.
V rámci sociální prevence poskytoval odbor základní soc. poradenství rodinám s nezl. dětmi,
které se na odbor obrátily o pomoc, zprostředkovával jim pomoc v souvislosti léčby
závislostí (Onyx Zlín) a ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi.
Byl rodinám prostředníkem v jednání s úřady a právníky soudů, s exekutory. Byl jim
nápomocen při uplatňování jejich zákonných nároků i v oddlužení, zejména pak v hledání
náhradního bydlení.
Spolupracoval se sociálním odborem MěÚ Otrokovice, odd. OSPOD.
Sociální služby
Vedoucí odboru se zúčastňovala jednání města ve věci financování sociálních služeb na
území obce s rozšířenou působností (ORP) v mikroregionu Otrokovicko, jednání pracovních
skupin komunitního plánování (2x).
V oblasti komunitního plánování SS se za město zúčastnila workshopu registrovaných
poskytovatelů soc. služeb v regionu ORP 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.
Prováděla aktualizaci elektronického „Katalogu sociálních služeb Zlínského kraje“, za
poskytovatele sociální služby – Pečovatelskou službu Napajedla.
Za město Napajedla se zúčastňovala vyjednávání ohledně změny právní formy Pečovatelské
služby na příspěvkovou organizaci z důvodu nového financování soc. služeb od r. 2015,
koordinovala a zpracovávala podklady pro hladký průběh změny právní formy naší soc.
služby. Zajišťovala zrušení registrace stávající Pečovatelské služby v celostátním Rejstříku
poskytovatelů sociálních služeb MPSV a registraci nové příspěvkové organizace PS
Napajedla. Připravila a předala veškerou dokumentaci vč. nově uzavřených smluv ředitelce
nově vzniklé přísp. organizace.
Odbor poskytoval základní sociální poradenství občanům v oblasti poskytování sociálních
služeb – orientaci v registru poskytovatelů - v různých životních situacích u všech cílových
skupin, převážně však u seniorů a zdravotně postižených.
Poradenství v sociálních službách využilo 115 osob.
Výkon praxe v této oblasti pak sloužil k podávání podnětů v ORP a na KÚ na nutnost
podpory určité sociální služby (podpora vzniku a podnět na rozšíření zařízení se zvláštním
režimem) a podněty k úpravě (novelizaci) zákona o sociálních službách.
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Vzdělávání, metodika, porady KÚ
- metodické porady soc. pracovníků:
Krajský úřad ZK - 3x
- vzdělávací program KÚZK:
Síť sociálních služeb a jejich financování, transformace SS
Zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení
Právní kuchařka sociálního pracovníka
Veřejný opatrovník
Problematika sociálně-právní ochrany dětí a soc.práce – kompetence obcí
Metodika integrace soc. práce a poskytování dávek HN
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
- akreditované semináře:
Úvod do přístupu k osobám omezeným ve svéprávnosti
Opatrovnictví podle NOZ
Úvod do dluhového poradenství
Aktuální změny v dávkovém systému
- školení město Napajedla:
Právní informační systém Codexis
Datron – program pro RM, ZM
BOZP + PO
Word, Excel
Náročná témata při řešení úkolů úředníka
Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb., Majetek obcí
Kontrola na úseku sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí
Proběhla v listopadu r. 2014, takže v r. 2015 se v této agendě kontrola neuskutečnila.
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 (předseda komise se stal členem pracovní skupiny zdravotně postižených),
projednávala podklady pro radu města na přidělení dotace nestátním subjektům, 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. Prioritou SK v loňském
roce bylo zajištění bezbariérového přístupu do radnice pomocí schodolezu (realizace nebyla
z technických důvodů možná), zajištění bezplatné dopravy pro napajedelské seniory nad 70
let (přechod řešení do r.2016) a aktualizace Kritérií pro přidělení bytu v DPS .
Komise vloni vydala 2 doporučení k vyhrazení parkovacího místa pro zdravotně
handicapované občany pro silničně správní úřad MěÚ Napajedla.
Předseda komise včetně 2 členů pomáhal při evakuaci seniorů při požáru v DPS Pod
Kalvárií a při chystání evakuačních prostor v Domově pro seniory v Napajedlích.
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 2015 se uskutečnilo 10 zasedání sociální komise.
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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
Vyřazeno (odstěhování, úmrtí,zruš.žádosti)
Počet přidělených bytů v roce celkem
- z toho DPS Pod Kalvárií
DPS Sadová
Počet žadatelů k 31.12.2015

66
44
22
15
2
3
9
6
3
32

Kluby důchodců
V Napajedlích pracují pravidelně 3 seniorské kluby.
V „Klubech“ není vedena jmenná evidence, vstup je volný pro každého zájemce, neplatí se
žádné členské příspěvky. Senioři tak mohou navštěvovat kterýkoliv klub, pokud je zaujme
některá z jejich aktuálních nabídek činnosti. Každý klub má vypracován svůj plán činnosti a
pravidelně se schází.
V „Klubu důchodců Napajedla“ (jídelna DPS Sadová) se v minulém roce měsíčně při
hlavních programech scházelo 35 – 40 seniorů, v „Klubu důchodců při DPS 90“ (společenská
místnost v DPS Pod Kalvárií) se průměrně 2x měsíčně scházelo 25 seniorů. A v „Klubu
aktivních seniorů“ (klubovna sportovního zázemí - budova Kláštera) 2x měsíčně 40 - 50
členů.
Činnosti všech klubů za uplynulý rok jsou zaznamenány v „kronikách“, které je možno
zapůjčit.
Vedoucí odboru zajišťovala metodické vedení „Klubů“ – přípravu témat včetně materiálů,
organizaci besed a zajišťování zájezdů. Úzce přitom spolupracovala s jednotlivými výbory
klubů.
Vláda ČR schválila pro období let 2013 - 2017 Národní akční plán podporující pozitivní
stárnutí. Cílem je změnit dosavadní stereotypní pohledy na stárnutí a stáří a překonat
předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost. 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.
Zástupci všech klubů se na pozvání členky rady Zlínského kraje (ZK) Mgr. T. Valentové
Nersesjan zúčastnili za město Napajedla semináře pořádaného v rámci projektu ZK „Senioři
a jejich bezpečí“ dne 21.5.2015 a krajské Konference ke Dni seniorů dne 9.10.2015. Obě
aktivity probíhaly v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně. Dále se 3
čtyřčlenná družstva velmi úspěšně zúčastnila krajské soutěže turnaje v pétanque,
pořádaného ZK v Luhačovicích dne 28.5.2015. V rámci mikroregionu Otrokovicko se
zástupci klubů i s místostarostou našeho města p. Z. Ohnoutkem zúčastnili na pozvání
starosty Otrokovic „XII. setkání Klubů důchodců“ dne 14.5.2015 a dne 19.5.2015 se
zúčastnily dvě členky klubů bezplatného semináře v Otrokovicích na téma „Kondiční a
rehalibitační cvičení pro seniory“.
Senioři začali již v průběhu roku využívat „hřiště pro seniory“ v prostorách za lékárnou (chtějí
však ještě upravit vstupy i pro imobilní občany včetně dokončení mobiliáře a úpravy části
hřiště na pétanque).
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Při hezkém počasí nacvičovali hru pétanque (za DPS Sadová a v parku Na Kapli) a asi 40
seniorů ze všech našich klubů se v měsíci červnu zúčastnilo turnaje v pétanque pořádaného
Klubem aktivních seniorů v parku Na Kapli. Vítězné družstvo obdrželo od města velmi pěkné
ceny.
Vznikla nová aktivita pro seniory města – „Deskové a karetní hry“ – aktivity probíhají vždy
v úterý odpoledne, mimo hlavní program Klubu, v jídelně DPS Sadová (včetně odměn pro
vítěze) a vloni se her zúčastňovalo v průměru 10 – 15 osob (skupinky hrají deskovou hru,
karty a kostky).
Vloni byly zorganizovány následující zájezdy:
- květen celodenní zájezd na Vysočinu – Žďár nad Sázavou
- červen celodenní zájezd do Lednice
- září celodenní zájezd na Buchlov a do Buchlovic spojený s turistickou vycházkou
(mladší senioři z KAS byli oporou těm starším, kteří se mohli i přes svůj handicap
- zúčastnit)
- prosinec zájezd do Uherského Hradiště na vánoční trhy spojený s návštěvou
- muzea v Huštěnovicích
Město hradí autobus, v některých příp. i vstupné nebo průvodce, senioři si hradí vstupné a
oběd (je zajištěna rezervace restaurace a jednotné menu).
Mladší senioři z KAS si ještě mimo to zajišťují některé jimi zorganizované aktivity ve své režii
(mimo plán činnosti).
Členové všech klubů navštěvovali během roku v rámci svých možností muzejní výstavy
v Napajedlích, akce pořádané městem, Klubem kultury a DDM. Jednotlivé pozvánky a
propagační materiály jim byly aktuálně předávány na schůzkách nebo prostřednictvím emailů.
Na klubovní činnost (zajištění přepravy, vstupného, materiálu a občerstvení) bylo v rámci
rozpočtu města v r. 2015 vyčerpáno celkem 63 907,- Kč.
Klub důchodců Napajedla
V r. 2015 se členové klubu sešli na 10 schůzkách (výbor: M.Strapinová, D.Javorková,
M.Mikulková, E.Kolomazníková, J.Tralichová). Po besedě s vedoucí odboru soc. věcí, kde se
dozvěděli vše o změnách v sociální oblasti od ledna 2015 následovala beseda se zástupcem
PČR na téma „Bezpečnost seniorů“. Pojednání o spisovatelce Amálii Kutinové a její dceři
Marii Kubátové si včetně ukázek z děl a průvodního slova vyslechli od členů Divadelního
souboru ZK Napajedla. O receptech našich babiček a „Vaření po moravsku“ pobesedovali
s Mgr. Gajdošík, sváteční odpoledne ke Dni matek prožili s dětmi ze ZUŠ RF Napajedla.
Pobesedovali na téma „Ze života napajedelské televize“ s jejím ředitelem, s lékárnicí na
téma „Zdraví a podzim“ a s knihovnicí probrali náměty na „Čtení na dlouhé zimní večery“.
Své schůzky v roce zakončili Vánočním klubovým posezením.
Senioři se zúčastňovali i pravidelného zdravotního cvičení na židlích, které probíhalo v DPS
Sadová každou středu (nejen pro obyvatele DPS) pod vedením paní Kolomazníkové a
Smolkové, kdy cvičení zakončovali zpěvem nejznámějších lidových písní.
Taktéž navštěvovali mše svaté, které se v DPS Sadová pravidelně konají.
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. Klub však navštěvují i občané, kteří tam nebydlí. Vloni
se klub sešel na 20 plánovaných schůzkách. Výbor pracoval ve složení: M.Škopík,
A.Škopíková, M.Hronková, D.Gazdová, J.Mahušková. Výbor se snažil zaktivizovat obyvatele
domu i mimo plánované schůzky. Při pravidelné činnosti se senioři těšili z besed
s následujícími tématy: Aktuální informace v sociální oblasti od ledna 2015 a informace o
aktivní činnosti seniorů ve městě (ved.odboru), Plánovaný rozvoj města v soc. oblasti,
školství, dopravy aj. – beseda s místostarostou města p. Z.Ohnoutkem, Procvičování paměti,
Čteme ze svých oblíbených knížek (úryvky, poslechová hudba), Retro MDŽ (harmonikový

Strana 34 (celkem 39)

koncert p. J.Bezloji), Soutěživé odpoledne (házení šipek, miniházená, stolní kopaná),
Velikonoční zvyky (pletení pomlázky, výroba kraslic, svícnů, věnečků) spojené s
procvičováním jemné motoriky, Beseda se včelaři (p.Žaludek) – život a chování včel a jejich
význam, Cestovatelská beseda účastníků klubu (vyprávění seniorů, ukázky fotografií
z rekreací, dovolených a zájezdů), Odpoledne plné hudby a písniček (Z.Škopíková-klávesy),
Požární ochrana v Napajedlích (p.Baroš), Příprava na turnaj v pétanque, Vídeň –
cestovatelská beseda, Cvičíme paměť zábavně (soutěže, kvizy ,tombola), Bezpečnost
seniorů doma i na ulici (MP), Vystoupení žen z Tlumačova, Napajedla - naše město
(p.Chybík), Péče o kůži (MUDr. Raková), Beseda se členy pobočky svazu tělesně
postižených, Péče o město – třídění odpadů, péče o zeleň, úklid města (ředitel SM ing.
Jirků), Z činnosti KD (promítání, fotoalba, kroniky), Náměty na čtení na dlouhé zimní večery
(knihovna), Vánoční klubové posezení (zvyky a obyčeje, výroba vánočních svícnů, dekorace,
poslech a zpívání koled).
Také při tomto Klubu funguje pro seniory jednou týdně pravidelné zdravotní cvičení, které
probíhá v klubové místnosti DPS 90 pod vedením pí Marčíkové.
V měsíci dubnu bylo v suterénu DPS 90 zajištěno již druhé hudební odpoledne
s vystoupením pana Karla Šedivého (kytarista a zpěvák) s názvem „Hašlerovy písničky 2“.
Akce měla velký úspěch, zúčastnilo se asi 50 seniorů z Napajedel.
Město hradilo produkci ze svého rozpočtu.
Klub aktivních seniorů (KAS)
Tento nejvíce aktivní klub se schází v klubovně objektu sportovního zázemí na Klášteře, kde
mají místnost vybavenou i počítačem. Výbor tvoří: Mgr.V. Malchárková, L. Jakešová,
A.Kolaříková, V.Čechová, V.Simkovičová. KAS se schází 1x za 14 dní, jsou aktivní
v zajišťování jednotlivých témat.
Senioři se více zaměřovali na aktivnější prožití volného času, a to organizováním různých
turistických výletů, krátkých vycházek, návštěv divadelních představení ve Zlíně, příp. jejich
veřejných zkoušek, muzejních výstav, koncertů, besed se spisovateli, soutěží v pétanque.
Jednotlivé schůzky se uskutečnily na následující témata:
Afrika, jak ji neznáme (ing. Cabák), Procvičování paměti, Poláci a Polsko (ing.Kysilka),
Kvízový večer, Retro MDŽ (vzpomínky na Semafor), Kouzlo slunečních hodin (ing. Zika),
Klub českých turistů (ved.oddílu KČT), Arcibiskupské zahrady v Kroměříži (Mgr. Pešlová,
Mgr. Obšivač ÚPS Kroměříž), Vzpomínky na Izrael, Turnaj v pétanque, Pololetní klubové
posezení, Muzeum-návštěva expozice Fatra v čase (PhDr. Velecká), Ukázky z děl
spisovatelky A. Kutinové a M. Kubátové (divadelní soubor Napajedla), Beseda s lékárnicí
(PharmDr. Martinkovičová), Tam za mořem je Amerika – k vystěhovalectví z Moravy do
Texasu (Ing. Kysilka), Vánoční koncert žáků ZUŠ RF (koncertní síň Klášterní kaple),
Povídání o vánočních zvycích a náměty na čtení (ved.knihovny).
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Na základě Smlouvy mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a městem Napajedla
(10/2014) pokračovalo vzdělávání napajedelských seniorů.Vzdělávání probíhá distanční
formou seniorské výuky s využitím multimediálních kurzů, realizace úhrad školného je
prostřednictvím rozpočtu města (vklad studujících do pokladny a následně úhrada faktury
městem).
Výuka, kterou vedla proškolená lektorka Mgr. Malchárková, probíhala v dopoledních
hodinách 1x za 14 dní v učebně Kláštera (6 přednášek v rámci semestru).
V lednu 2015 proběhlo první slavnostní zakončení kurzu (Čínská medicína - 10-12/2014)
předáním pamětních listů seniorům v obřadní síni napajedelské radnice z rukou starostky
města paní ing. Brabcové.
V r. 2015 proběhly 2 kurzy s následující tématikou: Barokní architektura v Čechách a
Kouzelná geometrie.
Kurzů se úspěšně zúčastnilo 24 seniorů (z toho 1 muž). Po každém kurzu proběhlo
slavnostní předání pamětních listů. Senioři velmi oceňují, že jim město tuto aktivitu, která
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probíhá většinou jen ve velkých městech, v Napajedlích umožnilo a že mají k dispozici i
náležité technické zabezpečení.
Pečovatelská služba Napajedla
Až do 30.9.2015 bylo město Napajedla zřizovatelem a poskytovatelem této registrované
sociální služby pro území Napajedel, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Halenkovic a
Žlutavu.
Statutárním zástupcem byla Ing. Irena Brabcová, starostka města. Na základě
Organizačního řádu MěÚ byla PS pod odborem sociálních věcí, vedoucí odboru byla
pověřena k podpisu smluv mezi poskytovatelem a uživatelem, zajišťovala změny v registraci
a organizační záležitosti provozu PS.
Ke změně právní formy PS na příspěvkovou organizaci s fungováním od 1.10.2015 spolu
s převodem stávajících pracovníků došlo z důvodu změny financování sociálních služeb přechodem poskytování dotací od MPSV na kraje. KÚ ZK začal používat institut přiměřeného
zisku poskytovatele – v našem případě město, jako poskytovatel, je tvůrcem zisku, tudíž by
na dotaci nemělo nárok a službu by si muselo v plné míře financovat od r. 2016 samo.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo města odsouhlasilo změnu právní formy Pečovatelské služby
na příspěvkovou organizaci se samostatným účetnictvím.
PS splnila za vykazovaný r. 2014 včetně plánu na r. 2015 všechna kritéria (kritérium
efektivity služby, dostupnosti a potřebnosti služby i parametr předpokladů kvality) a dosáhla
na plných 100 bodů v hodnocení. Tímto splnila podmínky jak na přidělení finanční podpory
na r.2015 (přidělena v celkové výši 1.381 440,-Kč), tak na zařazení do Akčního plánu rozvoje
soc. služeb Zlínského kraje na r. 2016-18. Zřízením p.o. musela být poměrná část dotace na
r. 2015 vrácena KÚ Zlínského kraje, tento ji následně přidělil nové příspěvkové organizaci
PS Napajedla. Zřizovatelem p.o. dále zůstává město, statutárním zástupcem nového
poskytovatele je ředitelka organizace.
V organizační struktuře PS bylo do 30.9.2015 vedeno 9 zaměstnanců, z toho 7 bylo
zařazeno do přímé péče s celkovými úvazky 6,75 (sociální pracovnice, 6 pečovatelek)
a 2 do nepřímé péče (pradlena, uklízečka) s celk. úvazky 1,75. V r. 2015 byla uzavřena
1 dohoda o pracovním poměru s pečovatelkou, která vypomáhala v době zástupu za nemoc
nebo řádnou dovolenou a 1 dohoda na poloviční úvazek se sociální pracovnicí z důvodu
dlouhodobé nemoci pí Dvorníkové.
Pracovnice v přímé péči absolvovaly povinné akreditované vzdělávací programy – semináře
(Základy využití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty soc. služeb, Přímá
obslužná péče pro pečující osoby, Základy rehabilitační péče v soc. službách, Dokumentace
o poskytování soc.služby-Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby) a dále
školení bezpečnosti práce a požární ochrany.
Cílovou skupinou PS jsou senioři a zdravotně postižení dospělí od 27 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 poskytovala 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. Služba byla poskytována převážně
v přirozeném prostředí klienta na základě jeho žádosti a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu,
potřebám a celkové sociální situaci s ohledem na provozní a personální možnosti
poskytovatele.
PSN poskytovala 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
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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 poskytovaly za úhradu dle radou schváleného sazebníku úhrad,
který byl 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 bezbariérových
V obou zařízeních je bezbariérový vstup a výtah, koupelny jsou 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 zajišťovalo město Napajedla prostřednictvím
svého schváleného rozpočtu. Všechny 3 kanceláře jsou vybaveny počítačem vč. programu
„Pečovatelská služba“.
K výkonu základních (příp. fakultativních) činností PS byly používány 2 osobní automobily, z
toho 1 je přizpůsoben pro převoz imobilních občanů vč. Invalidního vozíku (kde i přední
sedadlo je přizpůsobeno vytočením ven k pohodlnému nasednutí zdrav. handicapovaného
občana a přenosné ližiny slouží pro překonání bariéry a snadný přesun imobilního občana
vozíčkáře z jeho domácnosti). Pro snadnější zabezpečení výkonu PS v domácnosti klienta
byly k dispozici zdravotní zdravotní kovové postele, kálecí židle, 3 chodítka a přenosný
vanový zvedák.
V r. 2015 byla do 30.9. prováděna služba u 102 uživatelů - 28 mužů a 74 žen, z toho
1 občanka byla z Pohořelic a 1 občan z Komárova.
Věková skladba: do 64 let – 7 občanů, 65-80 let – 45 občanů a nad 80 let využívalo služeb
50 občanů.
Finanční zajištění služby

r. 2013

r. 2014

r. 2015 do 30.9.

Náklady na provoz PSN:
Příjmy
dotace MPSV
příjmy od uživatelů

2 735 866,-Kč

2 872 784,- Kč

2 232 574,- Kč

804 000,- Kč
1 274 822,- Kč

1 178 200,- Kč
1 259 546,- Kč

1 036 080,- Kč
935 446,- Kč

Dofinancování městem:

657 044,- Kč

435 038,- Kč

261 048,- Kč

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
16

Kč
3 689 040
494 539
1 738

počet
12
255
393
10 502
55
41
2 982

počet rozpočtových opatření

roční a čtvrtletní účetní závěrka
faktury přijaté
Inventarizace řádná
odvedeno
vydáno

počet
19
12
1
9
1
2
119
0

Úhrady za komunální odpad

1 188

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

počet
71
23
2
1
5

zápis
zápis
podklady

2
1
11

příjemky

148

výdejky

Evidence

počet
5
1 282
1

2 169 687 Kč
769 710 Kč

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

počet

výhrady s fin.dopadem
vypořádáno počet
pokuty, penále

0
5
0

doměrek

0

subjektů

44

sankce

Kč

objem
vratka

0
0

částka 59 950
částka
0

1 335 454 Kč vybráno hotově,

kartou

počet

majetku
243

převodky

20
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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
5
16 500
30
0
5
125
160 800
117
128 200
0
0
0
0

rok 2014
počet
Kč
6
13 800
33
0
6
67
92 600
79
73 700
0
0
62
0

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

počet
3
4
0

počet
2
2
0

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

Kč
15 000
0

počet plátců
Kč
638
169 405
70
20 803
5
24 964

Kč
5 000
0

počet plátců
Kč
651
179 400
58
12 063
6
17 945

K dalším činnostem odboru:
K 30.06.2015 byl zpracován Závěrečný účet města Napajedla za rok 2014. V něm byli
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 7 příspěvkových organizací
města.
Bylo zpracováno 65 žádosti o vyplacení příspěvků na činnost místních kulturních,
sportovních spolků, církví a pro sociální potřeby. Postupně sepsáno 62 smluv s různými
spolky a organizacemi a následně vyplaceno 4.074.248 Kč. Proběhlo 62 kontrol vyúčtování
poskytnutých příspěvků za předchozí rok finančním odborem a 2 kontroly 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 a výběr),
proplácení služebních cestovních náhrad a úhrad soukromých telefonů.
V rámci přípravy realizace investičních akcí financovaných z evropských fondů byly
připravovány podklady pro podání žádostí a následně poklady k uzavření smluv. Průběžně
dochází k zaúčtování nákladů a evidenci majetku dle podmínek poskytnutých dotací.
Zpracoval: Ing. Šlíma, vedoucí odboru
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