RM 04.04.2018

Zápis č. 51/2018
z jednání rady města Napajedla,
které se uskutečnilo
dne 04. 04. 2018 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti č. 204
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Irena Brabcová, František Cívela, Kamil Koláček, Zbyněk Ohnoutek, Robert Podlas,
Pavel Ratiborský
Omluveni: Karel Pavelka
Všichni hosté: Antonín Trňák, Lubomír Náplava - k bodu 1, Dana Mikošková, Ivo Šlíma,
Milan Kozmík - k bodu 2
Tajemník: Zdeňka Sukupová
Jméno zapisovatele: Zdeňka Sukupová
Ověřovatel zápisu: František Cívela, Kamil Koláček

Program jednání:
ÚVODNÍ ČÁST
1 - Zahájení
2 - Stanovení ověřovatele zápisu
3 - Kontrola zápisu z minulé schůze
4 - Schválení programu jednání
PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV
A) Valná hromada NTV cable s.r.o.
1 - Odpisy pohledávek NTV cable s.r.o. pro rok 2017
B) NBTH
2 - Zásady technického zhodnocení a oprav na najatém majetku města Napajedla
3 - Záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání II. - stomatologická ordinace po xxxxxxxxxxxxxxx
C) Majetek
4 - Nájem předzahrádky u pohostinství „Blatnická 94“, dům č. p. 94, ul. Palackého
5 - Nájem předzahrádky před domem č. p. 75, Masarykovo náměstí, Napajedla
6 - Návrh na stanovení ceny obvyklé za zřízení věcných břemen, služebnosti inženýrské sítě
7 - Žádost ÚZSVM o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro SO 308 v rámci stavby „D 55
Otrokovice, obchvat JV“
8 - Žádost o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro plynovod v ulici Příční a Lány
9 - Nabídka odkoupení pozemku v k. ú. Napajedla - STAŽENO
10 - Žádost o vyjádření k převodu pozemku na město
11 - Schválení návrhů smluv na vrácení pozemků
D) Životní prostředí
12 - Ekonomický rozbor nakládání s odpady města za rok 2017
E) Finance
13 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb na rok 2018
14 - Dotace ze Zlínského kraje pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o.
15 - Dodatek č. 1 ke Směrnici o hospodaření příspěvkových organizací města
16 - Úprava výše neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací města na rok 2018
17 - Příkazní smlouva se společností Fatra, a.s. a smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ FS
Napajedla, z.s.
18 - Poskytnutí dotace na spolufinancování opravy kulturní památky v Městské památkové zóně
Napajedla
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F) Kultura
19 - Souhlas zřizovatele s přijetím účelových finančních darů pro příspěvkovou organizaci Klub
kultury Napajedla
20 - Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla
G) Ostatní
21 - AGROFERT Run 2018 - sportovní akce
22 - Zřízení časově omezeného pracovního místa
23 - Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti
s výkonem práce
24 - OZV č. 1/2018, o nočním klidu
25 - OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště
26 - Program zasedání zastupitelstva města dne 25.04.2018
H) Školství
27 - Schválení termínu a místa pro Zápis do MŠ Napajedla pro školní rok 2018/2019
28 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Napajedla pro školní rok 2018/2019
I) Komise a výbory
29 - Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne 06.03.2018
J) Investice a rozvoj města
30 - Pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem podle ust. § 55a zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
K) Různé
31 - Udělení souhlasu s hudební produkcí
32 - Potvrzení ředitele 2. základní školy Napajedla ve funkci
ZÁVĚREČNÁ ČÁST
ÚVODNÍ ČÁST
1.
Místostarosta Z. Ohnoutek ve 14:00 hodin zahájil jednání rady města. Konstatoval přítomnost 5 členů
rady města.
2.
Ověřovateli zápisu byli určeni F. Cívela a Ing. arch. Koláček.
3.
Zápis z jednání rady města dne 14. března 2018 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné
připomínky, je považován za schválený.
4.
Místostarosta města seznámil přítomné s programem, který byl schválen včetně změn.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
V průběhu bodu 1 přišla starostka Ing. I. Brabcová a převzala vedení jednání rady města. Přítomno
6 členů rady města.
PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV
A) Valná hromada NTV cable s.r.o.
1 - Odpisy pohledávek NTV cable s.r.o. pro rok 2017
Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o.
usnesením č. 1262/51/1/1/2018
schvaluje
odpisy pohledávek společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2017 ve výši 14.419,00 Kč
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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B) NBTH
2 - Zásady technického zhodnocení a oprav na najatém majetku města Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1263/51/2/1/2018
a) konzultovala
návrh Zásad technického zhodnocení a oprav na najatém majetku města Napajedla včetně přílohy č. 1
v předloženém znění dle přílohy č. 1
b) ukládá
Ing. M. Kozmíkovi, řediteli NBTH, s.r.o.
ve spolupráci s odborem správa majetku a právníkem
vypracovat konečný návrh Zásad
Termín: 30. června 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
3 - Záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání II. - stomatologická ordinace po xxxxxxxxxxxxxxx
Rada města Napajedla na základě nepodání žádné nabídky na záměr nájmu prostoru sloužícího
k podnikání - stomatologická ordinace po xxxxxxxxxxxxxxx, vyhlášeného usnesením Rady města
Napajedla č. 1209/49/1/1/2018 ze dne 05.02.2018, svým
usnesením č. 1264/51/3/1/2018
a) vyhlašuje
nový záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání - stomatologická ordinace o výměře 29,80 m2
v budově č. p. 1042 - zdravotní středisko v Napajedlích, ulice Sadová
b) ukládá
Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ
zveřejnit záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání na úřední desce
Termín: 10. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
C) Majetek
4 - Nájem předzahrádky u pohostinství „Blatnická 94“, dům č. p. 94, ul. Palackého
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1265/51/4/1/2018
a) schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 136/1 o výměře 38 m2, vše zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Napajedla, obec Napajedla,
provozovateli pohostinství „Blatnická 94" v domě č. p. 94, ul. Palackého, za účelem provozování
předzahrádky, v období od 01.04. do 31.10., vyjma letošního roku, kdy bude nájem začínat
od 01.05.2018, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/měsíc
b) schvaluje
Nájemní smlouvu dle přílohy č. 1
c) ukládá
R. Gajduškové, referentce odboru správa majetku
zabezpečit uzavření nájemní smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2018
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Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
5 - Nájem předzahrádky před domem č. p. 75, Masarykovo náměstí, Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1266/51/5/1/2018
a) vyhlašuje záměr nájmu
část pozemku p. č. 6478/8 o výměře 33 m2, vše zapsané na LV č. č. 10001, u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Napajedla, obec Napajedla, majiteli
provozovny kavárny s cukrárnou v domě č. p. 75, Masarykovo náměstí, za účelem provozování
předzahrádky, v období od 01.05. do 30.09., vyjma letošního roku, kdy bude nájem začínat
od 01.06.2018, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc za nájemné ve výši
20,00 Kč/m2/měsíc
b) ukládá
Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ
zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce, a to ke dni 16.04.2018
c) ukládá
R. Gajduškové, referentce odboru správa majetku
předložit na jednání rady města návrh nájemní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 16. května 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
6 - Návrh na stanovení ceny obvyklé za zřízení věcných břemen, služebnosti inženýrské sítě
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1267/51/6/1/2018
a) se seznámila
se znaleckým posudkem č. 6399/60/2018 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 28.03.2018
b) ukládá
Bc. J. Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
ověřit dopad aplikace znaleckého posudku na občany města
Termín: 30. června 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
7 - Žádost ÚZSVM o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro SO 308 v rámci stavby
„D 55 Otrokovice, obchvat JV“
Rada města po projednání
usnesením č. 1268/51/7/1/2018
a) schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/BZL/1169/2018-BZLM v předloženém znění
dle přílohy č. 4
b) ukládá
D. Mikoškové, referentce odboru správa majetku
zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2018
4/13

RM 04.04.2018

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
8 - Žádost o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro plynovod v ulici Příční a Lány
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1269/51/8/1/2018
a) schvaluje
uložení plynovodu a jednotlivých přípojek v ulici Příční, 1. máje, části ulice Lány, a Janáčkova
a 2. května dle předložené DÚR s názvem REKO MS Napajedla - Příční + 1, do pozemků ve vlastnictví
města parc. č. 2152/416, parc. č. 2152/419, parc. č. 2152/420, parc. č. 2152/423, parc. č. 2152/63,
parc. č. 2153/76, parc. č. 2153/5, parc. č. 2153/100, parc. č. 2185/16, parc. č. 6406/1, parc. č. 6481/1,
parc. č. 7536/1, parc. č. 7536/3, parc. č. 7536/7, parc. č. 7913, vše v k. ú. Napajedla pro společnost
GasNet, s.r.o. v celkové ploše cca 2873 m2 na dobu neurčitou za cenu dle znaleckého posudku
č. 6399/60/2018, ze dne 29.03.2018, který vyhotovil xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně DPH
b) schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Napajedla - Příční + 1,
číslo stavby: 7700100711“ v předloženém znění dle přílohy č. 9
c) schvaluje
uložení plynovodu a jednotlivých přípojek v ulici Lány dle předložené DÚR s názvem REKO MS
Napajedla - Lány, předmětnou stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města parc. č. 2152/416
parc. č. 2153/6, parc. č. 2185/16, parc. č. 6480/1, parc. č. 6481/1, vše v k. ú. Napajedla pro společnost
GasNet, s.r.o. v celkové ploše cca 2377. m2 na dobu neurčitou za cenu dle znaleckého posudku
č. 6399/60/2018, ze dne 29.03.2018, který vyhotovil xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně DPH
d) schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Napajedla - Lány, číslo
stavby: 7700100712“ v předloženém znění dle přílohy č. 10
e) ukládá
D. Mikoškové, referentce odboru správa majetku
zajistit uzavření smlouvy dle bodu b) a d) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
9 - Nabídka odkoupení pozemku v k. ú. Napajedla
Bod byl stažen z programu jednání.
10 - Žádost o vyjádření k převodu pozemku na město
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1270/51/10/1/2018
a) doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemku p. č. 4159/3 o výměře 141 m2 dle geometrického plánu č. 3403-44/2017
pro k. ú. Napajedla za cenu 32.300,00 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Napajedla, za účelem umístění kontejneru na sklo, plasty, papír a kontejneru
na biologický odpad (jsou na pozemku umístěny cca 5 let), za účelem zajištění jediného přístupu
a příjezdu ke dvěma garážím ve vlastnictví xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, zajištění jediného přístupu
ke stávajícím čtyřem řadovým garážím, k zadním částem zahrádek rodinných domů č. p. 1154
a č. p. 948 a přístupu ke skladu spol. Fatra, a.s. umístěném na pozemku st. p. č. 1310/1, neboť
přístupová komunikace k těmto nemovitostem částečně zasahuje do pozemku p. č. 4159/1
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b) schvaluje
úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 4159/1 o výměře 14,20 m2 v k. ú. Napajedla
01.01.2017 do 31.12.2017 ve výši 284,00 Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
c) ukládá
D. Mikoškové, referentce odboru správa majetku
- zajistit úhradu bezesmluvního užívání
Termín: 6. dubna 2018
- Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit žádost na jednání zastupitelstva města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
11 - Schválení návrhů smluv na vrácení pozemků
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1271/51/11/1/2018
a) doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 3002991825 v předloženém znění dle přílohy č. 3
b) doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 3001991825 v předloženém znění dle přílohy č. 4
c) ukládá
Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit návrh na uzavření smluv na jednání zastupitelstva města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
D) Životní prostředí
12 - Ekonomický rozbor nakládání s odpady města za rok 2017
Rada města Napajedla se seznámila s ekonomickým rozborem nakládání s odpady města za rok 2017
a
usnesením č. 1272/51/12/1/2018
ukládá
Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit ekonomický rozbor nakládání s odpady města Napajedla za rok 2017 na jednání zastupitelstva
města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
E) Finance
13 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb na rok 2018
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1273/51/13/1/2018
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a) schvaluje
přidělení dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb na rok 2018 dle návrhu v příloze č. 1
b) schvaluje
smlouvy o poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb na rok 2018 dle přílohy č. 2
c) schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2018 dle přílohy č. 5
d) ukládá
Ing. I. Šlímovi, vedoucímu finančního odboru
- zajistit podpisy smluv o poskytnutí dotací
Termín: 20. prosince 2018
- zajistit změnu rozpočtu města na rok 2018
Termín: 30. dubna 2018
e) doporučuje zastupitelstvu města
schválit přidělení dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb na rok 2018 dle návrhu v příloze č. 3
f) doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o přidělení dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb na rok 2018 dle přílohy č. 4
g) doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 14/2018 dle přílohy č. 6
h) ukládá
Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města
předložit materiál pro přidělení dotace dle přílohy č. 3 k projednání zastupitelstvu města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
14 - Dotace ze Zlínského kraje pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1274/51/14/1/2018
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2018 dle návrhu v příloze č. 1 - z důvodu zahrnutí dotace z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb pro rok 2018 pro příspěvkovou organizaci
Pečovatelská služba Napajedla
b) ukládá
Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
- zajistit zaslání dotace příspěvkové organizaci
- zajistit změnu rozpočtu města na rok 2018
Termín: 30. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
15 - Dodatek č. 1 ke Směrnici o hospodaření příspěvkových organizací města
Rada města po projednání
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usnesením č. 1275/51/15/1/2018
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Směrnici o pravidlech rozpočtového procesu, schvalování a rozdělování
hospodářského výsledku a vykazovaní údajů o hospodaření u příspěvkových organizací města
Napajedla dle návrhu v příloze č. 1
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
16 - Úprava výše neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací města na rok 2018
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1276/51/16/1/2018
a) doporučuje zastupitelstvu města
schválit úpravu výše neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací města na rok 2018 dle návrhu
v příloze č. 1
b) doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 12/2018 dle návrhu v příloze č. 2
c) ukládá
Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit návrh na úpravu výše neinvestičních příspěvků pro vybrané příspěvkové organizace města
a změnu rozpočtu města na jednání zastupitelstva města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
17 - Příkazní smlouva se společností Fatra, a.s. a smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ FS
Napajedla, z.s.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1277/51/17/1/2018
a) schvaluje
Smlouvu příkazní mezi společností Fatra, a.s., IČ: 27465021, (příkazce) a městem Napajedla
(příkazník) dle návrhu smlouvy v příloze č. 1
b) ukládá
Ing. I. Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpis smlouvy
Termín: 30. dubna 2017
c) doporučuje zastupitelstvu města
schválit přidělení dotace z rozpočtu města Napajedla v roce 2018 pro TJ FS Napajedla, z.s.,
IČ: 00209821
- ve výši 375.000,00 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s činností spolku
- ve výši 200.000,00 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s činností spolku
d) doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Napajedla pro TJ FS Napajedla, z. s.,
IČ: 00209821
- ve výši 375.000,00 Kč dle návrhu v příloze č. 2
- ve výši 200.000,00 Kč dle návrhu v příloze č. 3
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e) doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 15/2018 dle návrhu v příloze č. 4
f) ukládá
Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města
předložit návrh na poskytnutí dotace, návrh smluv a návrh rozpočtového opatření na jednání
zastupitelstva města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
18 - Poskytnutí dotace na spolufinancování opravy kulturní památky v Městské památkové zóně
Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1278/51/18/1/2018
a) doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory
z Programu regenerace MPR a MPZ dotaci z rozpočtu města Napajedla na rok 2018 ve výši
83.000,00 Kč společnosti SOKOLA s.r.o., Masarykovo náměstí 65, Napajedla, IČ: 25519972,
na provedení opravy fasády (celkové dokončení) na objektu měšťanského domu Masarykovo náměstí
č. p. 65 v Napajedlích
b) doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 16/2018 dle návrhu v příloze č. 1
c) ukládá
Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit návrh k projednání zastupitelstvu města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
F) Kultura
19 - Souhlas zřizovatele s přijetím účelových finančních darů pro příspěvkovou organizaci Klub kultury
Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1279/51/19/1/2018
schvaluje
přijetí účelových finančních darů v celkové částce 19.000,00 Kč pro Klub kultury Napajedla,
příspěvkovou organizaci na činnost (na zajištění akce 60. Divadelní festival ochotnických souborů)
od společností:
- Slaviamotor, s.r.o., IČO: 255 95 491, se sídlem 2. května 685, 763 61 Napajedla, ve výši 2.000,00 Kč
- Bramo, spol. s r.o., IČO: 423 40 713, se sídlem Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla, ve výši 2.000,00 Kč
- Gym Napajedla, s.r.o., IČO: 050 56 845, se sídlem Žerotínova 260, 763 61 Napajedla, ve výši
3.000,00 Kč
- CHDO Advokáti, se sídlem Kvítková 1569, 760 01 Zlín, ve výši 3.000,00 Kč
- Plynosystém, s.r.o., IČO: 607 45 967, se sídlem Podzámčí 60, 763 61 Napajedla, ve výši 4.000,00 Kč
- MATCHBALL s.r.o., IČO: 269 43 590, se sídlem Pod zahrádkami 105, 763 61 Napajedla, ve výši
5.000,00 Kč
dle návrhu smluv v přílohách č. 1-6
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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20 - Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1280/51/20/1/2018
schvaluje
přijetí věcného daru – květiny v hodnotě 2.000,00 Kč pro příspěvkovou organizaci Klub kultury
Napajedla na činnost (na zajištění akce 60. Divadelní festival ochotnických souborů) od společnosti
Květinářství Santina, se sídlem Masarykovo náměstí 210, 763 61 Napajedla, dle návrhu smlouvy
v příloze č. 1
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
G) Ostatní
21 - AGROFERT Run 2018 - sportovní akce
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1281/51/21/1/2018
a) souhlasí
s konáním běhu AGROFERT Run 2018 dne 16.06.2018 od 8:00 hodin do 15:00 hodin
b) souhlasí
s trasou běhu vedenou přes pozemky p. č. 4283, 4288/1, 4286, 4261, 4260, 4291, 4292/2, 4292/1,
4294, 4295, 4372/29,6383/12 v k. ú. Napajedla a p. č. 1868/2 v k. ú. Spytihněv ve vlastnictví města
Napajedla a s využitím účelové komunikace U Lázní Napajedla k běhu AGROFERT Run 2018
c) ukládá
S. Kozmíkové, DiS., odbor správa majetku
sdělit písemné stanovisko rady města žadateli
Termín: 11. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
22 - Zřízení časově omezeného pracovního místa
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1282/51/22/1/2018
a) zřizuje
časově omezené pracovní místo v odboru stavební úřad na dobu od 01.07.2018 do 31.12.2018
b) ukládá
Ing. Bc. Z. Sukupové, tajemnici MěÚ
zajistit legislativní kroky
Termín: 30. června 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
23 - Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti
s výkonem práce
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1283/51/23/1/2018
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schvaluje
Směrnici pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem
práce s účinností od 05.04.2018 (viz příloha č. 2)
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
24 - OZV č. 1/2018, o nočním klidu
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1284/51/24/1/2018
ukládá
Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města
předložit návrh Obecně závazné vyhlášky města Napajedla č. 1/2018, o nočním klidu, k projednání
zastupitelstvu města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
25 - OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1285/51/25/1/2018
ukládá
Z. Ohnoutkovi, místostarostovi města
předložit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště k projednání zastupitelstvu města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
26 - Program zasedání zastupitelstva města dne 25.04.2018
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1286/51/26/1/2018
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20, které se bude konat dne 25. dubna
2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
H) Školství
27 - Schválení termínu a místa pro Zápis do MŠ Napajedla pro školní rok 2018/2019
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1287/51/27/1/2018
schvaluje
Mateřské škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizaci pro Zápis do MŠ
Napajedla pro školní rok 2018/2019 termín: 09.05.2018 od 8:30 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin
do 16:00 hodin a místo: ředitelnu mateřské školy
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
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28 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Napajedla pro školní rok 2018/2019
Rada města Napajedla se seznámila s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2018/2019
(viz příloha č. 1).
I) Komise a výbory
29 - Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne 06.03.2018
Rada města se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne
06.03.2018.
J) Investice a rozvoj města
30 - Pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem podle ust. § 55a zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla
zkráceným postupem podle ust. § 55a zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a
usnesením č. 1288/51/30/1/2018
a) bere na vědomí
pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem podle ust. § 55a stavebního
zákona pro lokality:
- Návrh č. 1 – lokalita Zámoraví, změna funkčního využití v ploše územní rezervy č. 352 na plochu
pro průmyslovou výrobu a sklady, navrhovatel Fatra, a.s., Napajedla
- Návrh č. 2 – lokalita Oráčiny, změna funkčního využití v ploše územní rezervy č. 350 na plochu těžby
nerostů, navrhovatel CEMEX Sand, k.s., Napajedla
- Návrh č. 3 – lokalita Zámoraví, změna funkčního využití na plochu průmyslové výroby a skladů,
navrhovatel CEMEX Cement, s.r.o., Prachatice
- Návrh č. 4 – lokalita Horní díly, změna funkčního využití na plochu přírodní (úprava trasy biokoridoru
v souladu s pozemkovými úpravami), navrhovatelé xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
- Návrh č. 5 – lokalita Pahrbek, změna funkčního využití na plochu bydlení individuální, navrhovatel
Archkes, s.r.o., Praha
- Návrh č. 7 – lokalita Za zámky, změna funkčního využití na plochu individuální rekreace –
zahrádkářské osady, navrhovatelé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Návrh č. 11 – lokalita Luh, změna funkčního využití na plochu zeleně, navrhovatel CEMEX Sand, k.s.,
Napajedla
- Návrh č. 12 – lokalita Luh, změna funkčního využití na plochu specifické rekreace, navrhovatel
CEMEX Sand, k.s., Napajedla
b) bere na vědomí,
že nedojde k pořízení změny Územního plánu Napajedla zkráceným postupem podle ust. § 55a
stavebního zákona pro lokality:
- Návrh č. 6 – lokalita Zámoraví, změna funkčního využití na plochu rodinné rekreace, navrhovatel
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Návrh č. 8 – lokalita Stará Hora, změna funkčního využití na plochu bydlení individuální, navrhovatelé
xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
xxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Návrh č. 9 – lokalita Pěnný, změna funkčního využití na plochu rodinné rekreace, navrhovatelka xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Návrh č. 10 – lokalita Pěnný, změna funkčního využití na plochu rodinné rekreace, navrhovatel
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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c) ukládá
Ing. I. Brabcové, starostce města
předložit návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Napajedla zkráceným postupem
podle ust. § 55a stavebního zákona k projednání zastupitelstvu města
Termín: 25. dubna 2018
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
K) Různé
31 - Udělení souhlasu s hudební produkcí
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 1289/51/31/1/2018
a) uděluje souhlas
s konáním hudebních produkcí v prostoru Návštěvnického Centra U Přístavu ve dnech:
28.04.2018 od 16:00 hodin do 22:00 hodin
01.05.2018 od 14:00 hodin do 18:00 hodin
15.06.2018 od 16:00 hodin do 22:00 hodin
30.06.2018 do 16:00 hodin do 22:00 hodin
b) ukládá
R. Gajduškové, referentce odboru správa majetku
sdělit stanovisko rady města žadateli
Termín: 17. dubna 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
32 - Potvrzení ředitele 2. základní školy Napajedla ve funkci
Rada města po projednání
usnesením č. 1290/51/32/1/2018
potvrzuje
PaedDr. Miroslava Veselého ve funkci ředitele 2. základní školy Napajedla, příspěvkové organizace
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta

František Cívela v. r.
ověřovatel

Ing. arch. Kamil Koláček v. r.
ověřovatel
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