RM 31.08.2020

Zápis č. 28/2020
ze schůze Rady města Napajedla,
která se uskutečnila
dne 31. 8. 2020 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti č. 204
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování
osobních údajů.
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Irena Brabcová, František Cívela, Michal Forst, Zbyněk Ohnoutek, Vilém Skála, Zbyněk
Tilšer
Omluveni: Karel Pavelka
Všichni hosté: Jiří Šulc, Marek Šiška, Monika Chrástová, Aleš Jirků, Ivo Šlíma, xxxxxxxxxxxx
Jméno zapisovatele: Jiřina Jurčová
Ověřovatel zápisu: František Cívela

Program jednání:
A) Úvodní část
1 - Zahájení
2 - Stanovení ověřovatele zápisu
3 - Kontrola zápisu z minulé schůze
4 - Schválení programu jednání
B) Majetek
5 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým
domem na Nábřeží v k. ú. Napajedla
6 - Směna pozemků v lokalitě Chmelnice a Dr. Beneše
7 - Směna pozemků a koupě pozemků v k. ú. Napajedla
8 - Žádost o odkoupení pozemku - lokalita Smetanova
9 - Prodej pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Napajedla
10 - Žádost o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě
11 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Napajedla-Nábřeží+1“
12 - Výpůjčka pozemku za účelem vybudování příjezdu a přístupu k RD v ulici Moravní
13 - Výpůjčka a souhlas s přebudováním telefonního boxu na knihobudku
14 - Výpůjčka části pozemku v lokalitě „ za stolárnou“ na Chmelnici zájmovému kroužku Domu dětí
a mládeže Matýsek, p. o.
15 - Uzavření nájemní smlouvy části pozemku v ulici Sadová
16 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky u Hospody u JIMA a vyhlášení záměru nájmu
předzahrádky s novým nájemcem
17 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky před cukrárnou v č. p. 66 na Masarykově náměstí,
Napajedla
18 - Silnice III/49725:Napajedla, most ev.č.49725-1 - Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
19 - Návrh na vyřazení dlouhodobého majetku - PSN
20 - Aktualizace Zásad nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla
21 - Žádost o vydání souhlasu - drony
22 - Výpůjčka nádvoří radnice a nájem nebytových prostor v objektu radnice
23 - Výpůjčka části pozemku p. č. 6480/1 za účelem vybudování zpevněné plochy v ulici
Žerotínova - STAŽENO
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C) Investice a rozvoj města
24 - Dodatek č. 1 k SOD č. VSD00719 - Stavební úpravy MŠ Napajedla - Oprava sauny
25 - Ověřovací studie využití objektu č. p. 1592 - kotelna B
26 - Úprava vjezdových vrat do hasičské zbrojnice
27 - SoD č. VSD00669 Napajedla, lokalita Chmelnice
28 - Dodatek č. 1 k SoD VSD00731
29 - Investiční záměry města Napajedla
D) Valná hromada NTV cable s.r.o.
30 - Změna obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti
NTV cable s.r.o.
E) NBTH
31 - Přidělení služebního bytu - MŠ Napajedla
F) Finance
32 - Čerpání rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace Služby města Napajedla
33 - Odpočet daně z přidané hodnoty u směňovaných pozemků
34 - Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
35 - Prodloužení pojistné smlouvy na majetek a odpovědnost města
36 - Plnění rozpočtu a účetní uzávěrka města Napajedla k 30.06.2020
37 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z nadačního fondu CEMEX
38 - Úpravy rozpočtu města o přijaté dotace a výdaje vynaložené v souvislosti s epidemií
koronaviru a profinancování nákupu auta hasičů
39 - Darovací smlouva s Escala, z.s.
40 - Příprava rozpočtu města Napajedla na rok 2021
41 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
42 - Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu u příspěvkových organizací města za 1. pololetí
roku 2020
43 - Svěření majetku příspěvkovým organizacím
G) Kultura
44 - Výroční zpráva příspěvkové organizace Klub kultury Napajedla za rok 2019
45 - Oznámení o pořádání venkovní akce na pozemku v majetku města
46 - Souhlas zřizovatele s vrácením účelových finančních darů
H) Ostatní
47 - Změna sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku č. 1 Napajedla
48 - Občanské obřady
49 - Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Služby města
Napajedla
50 - Přiznání osobního příplatku
51 - Program zasedání zastupitelstva města
I) Komise a výbory
52 - Zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti

A) Úvodní část
1 - Zahájení
Starostka Ing. I. Brabcová ve 14:00 hodin zahájila jednání rady města. Konstatovala přítomnost
6 členů rady města.
2 - Stanovení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem byl určen pan František Cívela.
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3 - Kontrola zápisu z minulé schůze
Zápis ze schůze rady města dne 5. srpna 2020 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné
připomínky, je považován za schválený.
4 - Schválení programu jednání
Starostka města seznámila přítomné s programem, který byl schválen.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
B) Majetek
5 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem
na Nábřeží v k. ú. Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 640/28/5/1/2020
a) vyhlašuje
záměr prodeje spoluvlastnického podílu 60/2704 (cca 12 m2) pozemku p. č. st. 1953 - zastavěná
plocha a nádvoří z celkové výměry 521 m2, vše pro k. ú. Napajedla, pro majitele bytu č. xxxxxxx
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,00 Kč/m2, celková cena
pozemku činí 5.780,00 Kč, kupující uhradí náklady za správní poplatek a geometrický plán
b) doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu 60/2704 (cca 12 m2)
pozemku p. č. st. 1953 - zastavěná plocha a nádvoří z celkové výměry 521 m2, vše pro k. ú.
Napajedla, pro majitele bytu pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu
500,00 Kč/m2, celková cena pozemku činí 5.780,00 Kč, kupující uhradí náklady za správní poplatek
a geometrický plán
c) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů
Termín: 31. srpna 2020
Romaně Saibertové, referentce odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města majiteli bytové jednotky
Termín: 7. září 2020
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
- předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
6 - Směna pozemků v lokalitě Chmelnice a Dr. Beneše
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 641/28/6/1/2020
a) vyhlašuje
záměr budoucí směny (dle přílohy č. 7) části pozemků p. č. 1401/13, p. č. 1401/14, p. č. 1401/15
a p. č. 1401/16, v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, o celkové výměře cca 464 m2
za část pozemku p. č. 1457/1, v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví města Napajedla, o celkové výměře
cca 464 m2 v rámci rekonstrukce ulice Dr. Beneše; cena pozemků byla stanovena znaleckým
posudkem č. 6728/68/2020 vypracovaným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy pro plochy BI – bydlení
individuální byla cena stanovena ve výši 900,00 Kč/m2 a pro plochy Z – plochy zemědělské ve výši
30,00 Kč/m2
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b) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. srpna 2020
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
- předložit směnu k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
7 - Směna pozemků a koupě pozemků v k. ú. Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 642/28/7/1/2020
a) vyhlašuje
záměr směny (dle přílohy č. 12) nově vzniklého pozemku p. č. 2009/5 – zahrada o výměře 835 m2,
který byl oddělen z pozemku p. č. 2009 – zahrada o výměře 854 m2, ve vlastnictví města Napajedla,
za nově vzniklé pozemky p. č. 2012/5 – zahrada o výměře 21 m2, který byl oddělen z pozemku
p. č. 2012, a p. č. 2006/5 – zahrada o výměře 74 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 2006/1,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; pozemek p. č. 2009/6,
který byl oddělen z pozemku p. č. 2009 ve vlastnictví města Napajedla, zůstane ve vlastnictví města
Napajedla a parcela p. č. 2009 zanikne;
pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu č. 3638-60/2020, vyhotoveného
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
pozemky byly ohodnoceny znaleckým posudkem č. 67/70/2020, vyhotoveným xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx dne 13.08.2020, cena obvyklá;
pozemek p. č. 2009/5 byl ohodnocen na celkovou částku 198.300,00 Kč a pozemky p. č. 2012/5
a p. č. 2006/5 na celkovou částku 19.000,00 Kč; doplatek ceny pozemku ve výši 179.300,00 Kč
a polovina nákladu na vyhotovení znaleckého posudku č. 6730/70/2020 bude uhrazeno
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) doporučuje zastupitelstvu města
koupi pozemku p. č. 1701 – orná půda o celkové výměře 195 m2, k. ú. Napajedla, ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 141.375,00 Kč stanovenou
znaleckým posudkem č. 6729/69/2020 vyhotoveným Ing. Lubomírem Kostkou dne 12.08.2020
c) vypovídá
nájemní smlouvu ze dne 03.11.1997 ohledně pozemku p. č. 2009, v k. ú. Napajedla, uzavřené
s p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poté, kdy bude platně uzavřena směnná smlouva s xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx, jejímž předmětem bude mj. směna zmíněného pozemku p. č. 2009
d) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města žadateli
Termín: 15. září 2020
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. srpna 2020
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
- předložit žádost k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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8 - Žádost o odkoupení pozemku - lokalita Smetanova
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 643/28/8/1/2020
a) ruší
usnesení 476/21/13/1/2020 ze dne 18. března 2020, kterým Rada města Napajedla vyhlásila záměr
budoucího prodeje části pozemku p. č. 2152/291 – zahrada o výměře cca 53 m2, pro k. ú. Napajedla,
pro manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 6681/21/2020 vypracovaným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši
650,00 Kč/m2
b) vyhlašuje
záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 2152/291 – zahrada o výměře cca 51 m2, pro k. ú.
Napajedla, pro manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 6681/21/2020 vypracovaným Ing. Lubomírem Kostkou ve výši
650,00 Kč/m2
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
- sdělit rozhodnutí rady města žadateli
Termín: 15. září 2020
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr na úřední desce
Termín: 31. srpna 2020
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
- předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
9 - Prodej pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 644/28/9/1/2020
a) vyhlašuje
záměr prodeje pozemků (dle přílohy č. 12) p. č. 1058/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
27 m2, p. č. 7910 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, p. č. 98/5 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 51 m2, p. č. st. 2577 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2
a p. č. st. 2664 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, celková výměra pozemků 194 m2,
v k. ú. Napajedla, ve vlastnictví města Napajedla, společnosti E.ON Distribuce, a.s. za celkovou
cenu 174.600,00 Kč, kdy cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 6727/67/2020 vyhotoveným
xxxxxxxxxxxxx dne 11.08.2020; náklady na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu na vklad hradí
kupující
b) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města žadateli
Termín: 15. září 2020
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. srpna 2020
Ing. I. Brabcové, starostce města
- předložit žádost k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
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Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
10 - Žádost o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 645/28/10/1/2020
a) vyhlašuje
záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 15.10.2018
uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kterým bude prodloužen termín pro splnění odkládacích podmínek vyplývající ze smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy, a to do 31.12.2023, dle přílohy č. 5
b) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města žadateli
Termín: 15. září 2020
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. srpna 2020
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
- předložit žádost k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
11 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Napajedla-Nábřeží+1“
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 646/28/11/1/2020
a) schvaluje
uložení plynovodu a jednotlivých přípojek v ulici Nábřeží+1 dle předložené DÚR s názvem REKO
MS Napajedla-Nábřeží+1 pro společnost GasNet, s.r.o.; předmětnou stavbou byly
dle geometrického plánu č. 3629-1077/2020 dotčeny pozemky ve vlastnictví města p. č. 461/1,
p. č. 461/6, p. č. 461/7, p. č. 461/8, p. č. 461/9, p. č. 461/11 a p. č. 461/101, vše v k. ú. Napajedla;
celková plocha věcného břemene je 1907,26 m2; věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za cenu dle znaleckého posudku č. 6399/60/2018 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které vyhotovil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, celková cena věcného břemene je 463.045,00 Kč včetně DPH
b) schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Napajedla- Nábřeží+1, číslo stavby:
7700100597“ v předloženém znění dle přílohy č. 9
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 30. října 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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12 - Výpůjčka pozemku za účelem vybudování příjezdu a přístupu k RD v ulici Moravní
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 647/28/12/1/2020
a) vyhlašuje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2160/5 o výměře cca 24 m2, v katastrálním území Napajedla,
vlastníku RD č. p. xxx v ulici Moravní panu xxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem vybudování příjezdu
a současně i přístupu k jeho RD
b) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce
Termín: 7. září 2020
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města žadateli, vypracovat smlouvu o výpůjčce a vyzvat vypůjčitele k podpisu
smlouvy
Termín: 1. října 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
13 - Výpůjčka a souhlas s přebudováním telefonního boxu na knihobudku
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 648/28/13/1/2020
a) schvaluje
na základě zveřejněného záměru výpůjčku a souhlasí s přebudováním telefonního boxu umístěného
na budově spořitelny č. p. 87 v Napajedlích na „Knihobudku“ panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na jeho náklady za podmínky, že budou odstraněny původní polepy,
s účinností od 01.09.2020 na dobu určitou 1 rok
b) schvaluje
Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 2
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 1. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
14 - Výpůjčka části pozemku v lokalitě „ za stolárnou“ na Chmelnici zájmovému kroužku Domu dětí
a mládeže Matýsek, p. o.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 649/28/14/1/2020
a) schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 6449/2 o výměře cca 1044 m2 v lokalitě „za stolárnou“ v k. ú. Napajedla
Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizaci pro činnost zájmového kroužku Psí školka agility s účinností od 01.11.2020, na dobu určitou 5 let
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b) schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 6449/2 o výměře cca 18 m2 v lokalitě „za stolárnou“ v k. ú. Napajedla
Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizaci za účelem umístění buňky pro potřebu
a činnost zájmového kroužku Psí školka - agility s účinností od 01.11.2020, na dobu určitou 5 let
c) schvaluje
Smlouvu o výpůjčce dle návrhu v příloze č. 2
d) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu c) tohoto usnesení
Termín: 1. listopadu 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
15 - Uzavření nájemní smlouvy části pozemku v ulici Sadová
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 650/28/15/1/2020
a) vyhlašuje
záměr nájmu části pozemku p. č. 77/5 - ostatní plocha o výměře cca 15 m2 pro k. ú. Napajedla
za účelem umístění stavby dočasné - skladu materiálu u pozemku p. č. st. 1561 s jeho majitelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 10,00 Kč/m2/měsíc, na dobu
určitou 1 rok
b) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů
Termín: 14. září 2020
Romaně Saibertové, referentce odboru správa majetku
- sdělit stanovisko rady města majiteli a předložit materiál na jednání RM
Termín: 7. října 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
16 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky u Hospody u JIMA a vyhlášení záměru nájmu
předzahrádky s novým nájemcem
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 651/28/16/1/2020
a) schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy ze dne 29.04.2015 části pozemku p. č. 402/3 s panem xxxxxxxxxxxxxx
a panem xxxxxxxxxxxxxxxx, dohodou ke dni 30.09.2020
b) schvaluje
Dohodu o ukončení nájmu v předloženém znění dle přílohy č. 2
c) vyhlašuje
záměr nájmu části pozemku p. č. 402/3 o výměře 25m2 v k. ú. Napajedla s paní xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem provozování předzahrádky u Hospody u Jima
č. p. 1186, od 01.05. do 30.09., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, za cenu
20,00 Kč/m2/měsíc, od 01.05.2021
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d) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu c) tohoto usnesení na úřední desce
Termín: 20. října 2020
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru SM
- sdělit stanovisko rady města žadatelům, zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu dle bodu b)
tohoto usnesení
Termín: 15. října 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
17 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky před cukrárnou v č. p. 66 na Masarykově náměstí,
Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 652/28/17/1/2020
a) schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy ze dne 29.04.2015 částí pozemků p. č. 6478/11 a p. č. 6478/17
v k. ú. Napajedla s paní xxxxxxxxxxxxxx, dohodou ke dni 31.08.2020
b) schvaluje
Dohodu o ukončení nájmu v předloženém znění dle přílohy č. 2
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 30. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
18 - Silnice III/49725:Napajedla, most ev.č.49725-1 - Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 653/28/18/1/2020
a) souhlasí
s předloženou dokumentací pro účely vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení dle § 94l odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění ke stavbě s názvem
SILNICE III/49725: Napajedla, MOST EV.Č.49725-1, za následujících podmínek:
- doplnit řešení dilatace mostní konstrukce od podzemních prostor (sklepů) RD Svatoplukova
čp. 932,
- opravit trasu pro kyvadlovou dopravu v místě Dr. Beneše, kde již bude hotový úsek D55 JV
obchvat – nový sjezd a zaslepení ulice Dr. Beneše,
- náhradní doprava bude řešena kombinací přívozu (cyklisté a pěší) a autobusu (pěší),
- rekonstrukci mostu ev. č. 49725-1 (u Fatry) realizovat po rekonstrukci ulice Dr. Beneše,
s ohledem na bezpečnost dopravy v této ulici,
- předložit jízdní řády přívozu a kyvadlového autobusu městu Napajedla a spol. Fatra, a.s.,
k odsouhlasení v dalším stupni přípravy stavby
- do projektové dokumentace zapracovat umístění tlakové kanalizace města na mostní konstrukci,
- konečný odstín nátěru kovových konstrukcí mostu konzultovat s městským architektem
(Ing. arch. Bergmann)
b) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
9/20

RM 31.08.2020

- sdělit stanovisko rady města dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 30. září 2020
- prověřit možnosti přepojení výtlaku stávající kanalizace Zámoraví v majetku města mimo trasu
výtlaku vedenou přes silniční most Fatra ve spolupráci s Fatrou, a.s. a MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a.s., včetně vypracování PD
Termín: 31. prosince 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
19 - Návrh na vyřazení dlouhodobého majetku - PSN
Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na likvidaci dlouhodobého hmotného majetku
usnesením č. 654/28/19/1/2020
schvaluje
vyřazení kopírky Gestetner 2715z v pořizovací hodnotě 48.678,00 Kč z majetku Pečovatelské služby
Napajedla, příspěvkové organizace
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
20 - Aktualizace Zásad nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 655/28/20/1/2020
a) schvaluje
aktualizaci Zásad nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla včetně 13 příloh v předloženém znění
dle přílohy č. 1, s účinností od 01.09.2020
b) ukládá
Ing. Milanu Kozmíkovi, jednateli NBTH, s.r.o.
- zajistit plnění uzavírání smluv nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla dle přílohy č. 1
ve schváleném znění
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zajistit zveřejnění aktualizovaných Zásad nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla včetně jejích
příloh na webových stránkách města Napajedla
Termín: 20. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
21 - Žádost o vydání souhlasu - drony
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 656/28/21/1/2020
a) souhlasí
na základě předložené žádosti společnosti Dron projekt, Zlín, s vydáním povolení ke startu a přistání
bezpilotního letadla a s vydáním souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému,
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
b) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
vydat souhlas dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 15. září 2020
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Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
22 - Výpůjčka nádvoří radnice a nájem nebytových prostor v objektu radnice
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 657/28/22/1/2020
a) schvaluje
výpůjčku nádvoří radnice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dne 26.09.2020
od 12:00 hodin do 27.09.2020 do 12:00 hodin za podmínek stanovených dle Provozního řádu
nádvoří radnice, za účelem pořádání kulturní akce Bigbít
b) schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu radnice dne 26.09.2020 včetně zapůjčení mobiliáře
dle požadavku pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu stanovenou v příloze č. 4
Provozního řádu nádvoří radnice při pořádání kulturní akce Bigbít
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zabezpečit uzavření smluv dle bodu a) a b) tohoto usnesení
Termín: 24. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
23 - Výpůjčka části pozemku p. č. 6480/1 za účelem vybudování zpevněné plochy v ulici Žerotínova
- STAŽENO
Bod byl stažen z programu jednání.
C) Investice a rozvoj města
24 - Dodatek č. 1 k SOD č. VSD00719 - Stavební úpravy MŠ Napajedla - Oprava sauny
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 658/28/24/1/2020
a) schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VSD00719 se společností STAVERA s.r.o., která je zhotovitelem
akce "Stavebních úpravy MŠ Napajedla - Oprava sauny" v budově B Mateřské školy v znění přílohy
č. 1
b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
- zajistit podpis dodatku dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 11. září 2020
- zajistit realizaci předmětné akce
Termín: 30. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
25 - Ověřovací studie využití objektu č. p. 1592 - kotelna B
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 659/28/25/1/2020
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bere na vědomí
vypracovanou ověřovací studií dalšího využití objektu č. p. 1592 - kotelna B zpracovanou
Ing. arch. Ivanem Bergmannem, viz příloha č. 1
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
26 - Úprava vjezdových vrat do hasičské zbrojnice
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 660/28/26/1/2020
a) schvaluje
Smlouvu o dílo č. VSD 00759 se společností SPEDOS Vrata a.s.., Hranická 771, Krásno
nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, na provedení akce "Úprava vjezdových vrat do hasičské
zbrojnice" dle cenové nabídky za cenu 244.335,30 Kč vč. DPH v předloženém znění dle přílohy č. 1
b) schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2020 dle návrhu v příloze č. 2 k úhradě závazků vzniklých ze smlouvy
v bodě a) tohoto usnesení
c) ukládá
Ing. M. Chrástové, vedoucí odboru IRM
- zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 7. září 2020
- zajistit realizaci akce
Termín: 6. listopadu 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
27 - SoD č. VSD00669 Napajedla, lokalita Chmelnice
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 661/28/27/1/2020
a) ruší
usnesení č. 517/22/23/1/2020 ze dne 6. dubna 2020, kterým Rada města Napajedla schválila
Smlouvu o dílo č. VSD00669 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na provedení studie s názvem "Napajedla – lokalita Chmelnice"
b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
sdělit stanovisko rady města zhotoviteli
Termín: 11. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
28 - Dodatek č. 1 k SoD VSD00731
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 662/28/28/1/2020
a) schvaluje
Dodatek č. 1 k SOD VSD00731 uzavřené se společností STRABAG a.s., která je zhotovitelem akce
s názvem "Napajedla – Parkovací stání – 3.etapa" ve znění přílohy č. 1
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b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
zajistit uzavření Dodatku č. 1 dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 11. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
29 - Investiční záměry města Napajedla
Rada města Napajedla
usnesením č. 663/28/29/1/2020
a) se seznámila
s plněním plánu investičních záměrů a oprav města Napajedla v roce 2020 dle přílohy č. 1
b) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
předložit dokument k seznámení zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
D) Valná hromada NTV cable s.r.o.
30 - Změna obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti NTV cable
s.r.o.
Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. po projednání
usnesením č. 664/28/30/1/2020
schvaluje
změny obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti NTV cable
s.r.o. k 12.10.2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
E) NBTH
31 - Přidělení služebního bytu - MŠ Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 665/28/31/1/2020
a) schvaluje
přidělení služebního bytu pro pana xxxxxxxxxxxxxxx - školníka MŠ Napajedla, ul. Komenského
čp. 1159 k 01.10.2020
b) pověřuje
Ing. Milana Kozmíka, jednatele NBTH, s.r.o.
podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu
Termín: 25. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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F) Finance
32 - Čerpání rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace Služby města Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 666/28/32/1/2020
ve funkci zřizovatele Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace, IČ: 71240063
a) schvaluje
navýšení čerpání rezervního fondu o částku 50.000,00 Kč na
- vyčištění středového žlabu na cyklostezce
- vyčištění vodoteče na Zámoraví
- vyčištění vodoteče v ulici Dr. Beneše
b) schvaluje
navýšení čerpání investičního fondu o celkovou částku 318.000,00 Kč na
- nákup neseného postřikovače na hubení plevele
- opravu nákladního vozidla MAN
- opravu hydromotorů sekačky Toro
- nákup 2 ks kontejnerů na odpad
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
33 - Odpočet daně z přidané hodnoty u směňovaných pozemků
Rada města Napajedla se seznámila se stanoviskem daňové kanceláře k problematice odvodu daně
z přidané hodnoty při směně městských pozemků.
34 - Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 667/28/34/1/2020
a) doporučuje zastupitelstvu města
trvat na usnesení č. 6/96/2015 ze dne 23.09.2015, tj.: počkat na rozhodnutí soudu o platnosti nebo
neplatnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., a teprve následně řešit
převod 36670 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. z majetku města Napajedla
na Jižní vodárenskou, a.s. dle platných smluv nebo případně na jiný subjekt
b) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
předložit materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
35 - Prodloužení pojistné smlouvy na majetek a odpovědnost města
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 668/28/35/1/2020
a) schvaluje
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721054220 mezi pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, a pojistníkem městem Napajedla sjednaný prostřednictvím
zprostředkovatele IMG a.s., IČ: 63080419, dle návrhu v příloze č. 1
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b) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpis dodatku č. 2 dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 15. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
36 - Plnění rozpočtu a účetní uzávěrka města Napajedla k 30.06.2020
Rada města Napajedla se seznámila s plněním rozpočtu města k 30.06.2020 (příloha č. 1),
s daňovými příjmy k 31.08.2020 (příloha č. 2 ) a s účetními výkazy města k 30.06.2020 (příloha č. 3).
37 - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z nadačního fondu CEMEX
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 669/28/37/1/2020
a) schvaluje
Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX ve výši
250.000,00 Kč mezi CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond, IČ: 247 40 829, jako dárcem
a městem Napajedla jako příjemcem na účely podpory sportovních a kulturních aktivit dle návrhu
smlouvy v příloze č. 1
b) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 30. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
38 - Úpravy rozpočtu města o přijaté dotace a výdaje vynaložené v souvislosti s epidemií koronaviru
a profinancování nákupu auta hasičů
Rada města Napajedla po projednání návrhu na úpravu rozpočtu města
usnesením č. 670/28/38/1/2020
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2020 dle návrhu v příloze č. 1, přijetí dotace z MPSV v částce
801.594,00 Kč pro Pečovatelskou službu Napajedla, příspěvkovou organizaci, přijetí dotace ve výši
205.000,00 Kč na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
a zastupitelstev krajů a na úhradu pojištění nového hasičského auta ve výši 80.000,00 Kč
b) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit zaslání dotace příspěvkové organizaci
Termín: 30. září 2020
c) doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 26/2020 dle návrhu v příloze č. 2, zahrnutí dotace ze státního
rozpočtu ve výši 8.963.750,00 jako kompenzační bonus v souvislosti s výskytem koronaviru, snížení
daňových příjmů města o částku 5,5 mil. Kč, příjem z prodeje starého hasičského auta ve výši
250.000,00 Kč a navýšení finančních prostředků k profinancování pořízení nového hasičského auta
o částku 3.235.000,00 Kč
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d) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
předložit rozpočtové opatření č. 26/2020 k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
e) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2020 dle návrhu v příloze č. 3, výdaje vynaložené v souvislosti v epidemií
koronaviru ve výši 135.000,00 Kč
f) schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3335/2020/KH mezi Zlínským krajem, IČ: 70891320, jako
poskytovatelem a městem Napajedla jako příjemcem na poskytnutí dotace ve výši 500.000,00 Kč
na spolufinancování pořízení cisternové automobilové stříkačky dle návrhu v příloze č. 4
g) schvaluje
Darovací smlouvu mezi Nadací AGROFERT, IČ: 24188581, jako dárcem a městem Napajedla jako
obdarovaným na finanční dar ve výši 200.000,00 Kč na spolufinancování pořízení cisternové
automobilové stříkačky dle návrhu v příloze č. 5
h) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpisy smluv dle bodů f) a g) tohoto usnesení
Termín: 30. září 2020
i) doporučuje zastupitelstvu města
schválit Smlouvu kupní mezi obcí Mistřice jako kupujícím a městem Napajedla jako prodávajícím
na prodej cisternové automobilové stříkačky v částce 250.000,00 Kč dle návrhu v příloze č. 6
j) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
předložit návrh kupní smlouvy k projednání zastupitelstvu města
Termín: 16. září 2020
k) schvaluje
Pojistnou smlouvu č. 3251049496 mezi pojistníkem Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna
Insurance Group, IČ: 63998530, a pojistníkem městem Napajedla dle návrhu v příloze č. 14
l) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpis smlouvy dle bodu k) tohoto usnesení
Termín: 15. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
39 - Darovací smlouva s Escala, z.s.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 671/28/39/1/2020 - NESCHVÁLENO
a) schvaluje
Darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru ve výši 1.799,00 Kč mezi Escala. z.s., IČ: 26550814,
jako dárcem a městem Napajedla jako příjemcem na vybavení dětské klubovny dle návrhu smlouvy
v příloze č. 1
b) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
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zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení a převzetí daru
Termín: 30. září 2020
Hlasování: Pro: 0, Proti: 6, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
40 - Příprava rozpočtu města Napajedla na rok 2021
Rada města Napajedla se seznámila s návrhem přípravy rozpočtu města na rok 2021 a
usnesením č. 672/28/40/1/2020
a) schvaluje
Harmonogram a pravidla přípravy rozpočtu města Napajedla na rok 2021 dle přílohy č. 1
b) schvaluje
Rámcovou bilanci návrhu rozpočtu města Napajedla na rok 2021 dle přílohy č. 2
c) ukládá
vedoucím odborů, oddělení a organizačních složek města, ředitelům příspěvkových organizací
města
řídit se termíny a úkoly uloženými ve schválené příloze č. 1 a výdaji rámcové bilance dle přílohy č. 4
při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
41 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu města Napajedla
na roky 2021-2025 dle návrhu v příloze č. 1 a
usnesením č. 673/28/41/1/2020
ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na jednání zastupitelstva města
Termín: 16. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
42 - Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu u příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku
2020
Rada města se seznámila u příspěvkových organizací města Napajedla:
- 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,
- 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Napajedla, příspěvková organizace,
- Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace,
- Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace,
- Služby města Napajedla, příspěvková organizace,
- Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace,
s výsledky hospodaření (příloha č. 1) a s plněním rozpočtu (příloha č. 2) k 30.06.2020.
43 - Svěření majetku příspěvkovým organizacím
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 674/28/43/1/2020
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a) schvaluje
svěření majetků k hospodaření Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizaci,
IČ: 75044862, dle návrhu v příloze č. 1 a Službám města Napajedla, příspěvkové organizaci,
IČ: 71240063, dle návrhu v příloze č. 2
b) ukládá
Ing. Ivu Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit předání svěřených majetků dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 30. září 2020
c) schvaluje
svěření majetků k hospodaření 1. Základní škole Napajedla, příspěvkové organizaci, IČ: 70917043,
dle návrhu v příloze č. 3 a 2. Základní škole Napajedla, příspěvkové organizaci, IČ: 70941572,
dle návrhu v příloze č. 4
d) ukládá
Ing. Ivu Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit předání svěřených majetků dle bodu c) tohoto usnesení
Termín: 1. listopadu 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
G) Kultura
44 - Výroční zpráva příspěvkové organizace Klub kultury Napajedla za rok 2019
Rada města se seznámila s Výroční zprávou příspěvkové organizace Klub kultury Napajedla za rok
2019.
45 - Oznámení o pořádání venkovní akce na pozemku v majetku města
Rada města se seznámila s oznámením příspěvkové organizace Klub kultury Napajedla o pořádání
venkovní akce na pozemku města v rámci mezinárodního Dne kávy v termínu 07.10.2020,
11:00 - 18:00 hodin.
46 - Souhlas zřizovatele s vrácením účelových finančních darů
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 675/28/46/1/2020
schvaluje
vrácení účelových finančních darů v celkové částce 9.000,00 Kč (přijaty na činnost - zajištění akce
62. Divadelní festival ochotnických souborů) od příspěvkové organizace Klub kultury Napajedla
společnostem:
- CHDO Advokáti, se sídlem Kvítková 1569, 760 01 Zlín, ve výši 4.000,00 Kč
- Plynosystém s.r.o., IČ: 60745967, se sídlem Podzámčí 60, 763 61 Napajedla, ve výši 5.000,00 Kč
viz přílohy č. 1 a 2
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
H) Ostatní
47 - Změna sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku č. 1 Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 676/28/47/1/2020
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souhlasí
s registrací sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek č. 1, na adrese Masarykovo
náměstí 89, 763 61 Napajedla, pro účely činnosti sdružení
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
48 - Občanské obřady
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 677/28/48/1/2020
a) pověřuje
členy zastupitelstva Ing. Michala Forsta, Mgr. Petra Škrabalu a Michala Štěpaníka k provádění
občanských sňatků (§ 11a) odst. 1a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), při kterých bude používat závěsný
odznak (§ 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)
b) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
zajistit sdělení rozhodnutí rady města jmenovaným a zajistit potřebné kroky k realizaci usnesení
Termín: 18. září 2020
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
49 - Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Služby města Napajedla
Rada města po projednání
usnesením č. 678/28/49/1/2020
a) prodlužuje
termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové
organizace Služby města Napajedla do 19. října 2020
b) schvaluje
výběrovou komisi pro výběr uchazeče ve složení:
Ing. Irena Brabcová, Ing. Aleš Jirků, Alena Judasová Bednaříková, Vilém Skála, Mgr. Jiří Šulc
c) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
zajistit zveřejnění inzerátu také na internetových stránkách s nabídkou volných míst
Termín: 11. září 2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
50 - Přiznání osobního příplatku
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 679/28/50/1/2020
a) schvaluje
osobní příplatek ředitelce Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace v předložené výši
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b) ukládá
Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města
zajistit vyplácení příplatku s účinností od 01.09.2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
51 - Program zasedání zastupitelstva města
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 680/28/51/1/2020
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 11, které se bude konat dne 16.09.2020
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
I) Komise a výbory
52 - Zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti
Rada města Napajedla se seznámila se zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti, konaných
dne 02.06.2020, 30.06.2020 a 04.08.2020, a plánem práce komise na 2. pololetí 2020.
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta

František Cívela v. r.
ověřovatel
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