RM 14.12.2020

Zápis č. 32/2020
ze schůze Rady města Napajedla,
která se uskutečnila
dne 14. 12. 2020 od 14:30 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, Jiří Čižmař, Michal Forst, Zbyněk Ohnoutek, Vilém
Skála, Zbyněk Tilšer
Všichni hosté: Lubomír Náplava, Monika Chrástová
Tajemník: Zdeňka Sukupová
Jméno zapisovatele: Zdeňka Sukupová
Ověřovatel zápisu: Vilém Skála
Program jednání:
A) Úvodní část
1 - Zahájení
2 - Stanovení ověřovatele zápisu
3 - Kontrola zápisu z minulé schůze
4 - Schválení programu jednání
B) SMN
5 - Jmenování ředitele/ky p. o. Služby města Napajedla
C) Valná hromada NTV cable s.r.o.
6 - Změna smluvních podmínek mezi společností NTV cable s.r.o. a společnostmi
poskytujícími licenci k vysílání
7 - Změna obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti
NTV cable s.r.o.
8 - Udělení odměny jednateli společnosti NTV cable s.r.o.
D) Majetek
9 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky KEBAB ZIN a vyhlášení záměru nájmu s novým
nájemcem
10 - Nájem předzahrádky u Hospody u JIMA
11 - Výpůjčka části prostor objektu č. p. 387 společnosti Slaviamotor, s.r.o.
12 - Žádost o prodloužení termínu – smlouva o výpůjčce a smlouva budoucí darovací
13 - Žádost o součinnost při opravě omezení vlastnických práv v katastru nemovitostí
14 - Svěření majetku příspěvkovým organizacím - Služby města Napajedla a Pečovatelská
služba Napajedla
15 - Úprava nájemních vztahů u služebních bytů č. 8 a č. 11/1531 a bytu č. 1/718
E) Doprava
16 - Souhlas s průjezdem obcí - Barum Czech Rally Zlín 2021
F) Investice a rozvoj města
17 - Výběr zhotovitele na modernizaci vybavení učeben a konektivitu v rámci projektu
"Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ"
18 - Dodatek č. 4-k SOD č. VSD 00533 rekonstrukce ulice Dr.Beneše
19 - SoD na zpracování DPS lesopark Kalvárie a zpracování studie lokality Chmelnice
G) Územní plán
20 - Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci "REGULAČNÍ
PLÁN NAPAJEDLA - LOKALITA U HŘBITOVA"
21 - “ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA JIRÁSKOVA“, “NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO
NAPOJENÍ - LOKALITA JIRÁSKOVA“
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22 - Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci “ÚZEMNÍ PLÁN
NAPAJEDLA – ZMĚNA č. 1B“
H) Finance
23 - Rozpis rozpočtu města Napajedla na rok 2021
24 - Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtů a odpisové plány příspěvkových organizací města
na rok 2021
25 - Úpravy rozpočtu města o přijaté dotace
26 - Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory, p.o., z rozpočtu města Napajedla
na rok 2020
27 - Čerpání rezervního fondu a fondu odměn Pečovatelské služby Napajedla, p.o.
I) Školství
28 - Výroční zprávy o činnosti 1. ZŠ, 2. ZŠ, MŠ a DDM Matýsek
29 - Změna odpisového plánu na rok 2020 pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou
organizaci
30 - Odměny ředitelům školských zařízení
J) Ostatní
31 - Termíny jednání RM na rok 2021
32 - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
33 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací
K) Komise a výbory
34 - Zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti ze dne 06.10.2020 a 19.11.2020
L) Valná hromada NBTH, s.r.o.
35 - Udělení roční odměny jednateli NBTH, s.r.o.
M) Různé
36 - On line jednání

A) Úvodní část
1 - Zahájení
Starostka Ing. I. Brabcová ve 14:30 hodin zahájila jednání rady města. Konstatovala přítomnost
7 členů rady města.
2 - Stanovení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem byl určen pan Vilém Skála.
3 - Kontrola zápisu z minulé schůze
Zápis ze schůze rady města dne 4. listopadu 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: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
B) SMN
5 - Jmenování ředitele/ky p. o. Služby města Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 762/32/5/1/2020
a) jmenuje
v souladu se zřizovací listinou do funkce ředitele Služeb města Napajedla, příspěvkové
organizace Ing. Michala Forsta s účinností od 1. února 2021 na dobu neurčitou se zkušební dobou
6 měsíců po sobě jdoucích (§ 35 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů)
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b) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města
zajistit vypracování a předání jmenovacího dekretu
Termín: 31. ledna 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
C) Valná hromada NTV cable s.r.o.
6 - Změna smluvních podmínek mezi společností NTV cable s.r.o. a společnostmi poskytujícími
licenci k vysílání
Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila
s návrhem ceníků a smluvními podmínkami společností Discovery Czech Republic S.R.O., AMC
Networks CE s.r.o., THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED a NGC EUROPE LIMITED
pro další období a
usnesením č. 763/32/6/1/2020
a) schvaluje
ceníky a smluvní podmínky společnosti Discovery Czech Republic s.r.o., Praga Studios
Building/Scott&Weber, Pernerova 697/35,186 00 Praha 8 – Karlín, na licenci distribuce programů
Discovery, Animal Planet, TLC, IDX Eurosport 1HD a Eurosport 2 HD pro další období, ceníky
a smluvní podmínky společnosti AMC Networks CE s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha,
na licenci distribuce programů SPORT1 HD, SPORT2 HD, Minimax, AMC HD a Spektrum HD
pro další období, ceníky a smluvní podmínky společnosti THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, 3 Queen Caroline Street, London W6 9PE, England, na licenci distribuce programu
Disney Channel pro další období, ceníky a smluvní podmínky společnosti NGC EUROPE
LIMITED, 10 Hammersmith Grove, London W6, England, na licenci distribuce programu National
Geographic HD pro další období
b) pověřuje
Ing. Lubomíra Náplavu, jednatele společnosti NTV cable s.r.o.
uzavřením smlouvy se společností Discovery Czech Republic s.r.o., Praga Studios
Building/Scott&Weber, Pernerova 697/35,186 00 Praha 8 – Karlín, na licenci distribuce programů
Discovery, Animal Planet, TLC, IDX Eurosport 1HD a Eurosport 2 HD pro další období, uzavřením
smlouvy se společností AMC Networks CE s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, na licenci
distribuce programů SPORT1 HD, SPORT2 HD, Minimax, AMC HD a Spektrum HD pro další
období, uzavřením smlouvy se společností THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 3 Queen
Caroline Street, London W6 9PE, England, na licenci distribuce programu Disney Channel
pro další období, uzavřením smlouvy se společností NGC EUROPE LIMITED, 10 Hammersmith
Grove, London W6, England, na licenci distribuce programu National Geographic HD pro další
období
Termín: 31. ledna 2021
c) ukládá
Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli společnosti
předložit nové obchodní podmínky pro službu Základní programová nabídka
Termín 28. února 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
7 - 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. 764/32/7/1/2020
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schvaluje
změnu obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti NTV cable
s.r.o. k 01.01.2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
8 - Udělení odměny jednateli společnosti NTV cable s.r.o.
Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o.
usnesením č. 765/32/8/1/2020
schvaluje
udělení odměny za rok 2020 Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli společnosti NTV cable s.r.o.,
ve výši max. dvojnásobku měsíčně vyplácené částky
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
D) Majetek
9 - Dohoda o ukončení nájmu předzahrádky KEBAB ZIN a vyhlášení záměru nájmu s novým
nájemcem
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 766/32/9/1/2020
a) schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy ze dne 20.03.2018 části pozemku p. č. 6478/1 v k. ú. Napajedla s paní
xxxxxxxxxxxx dohodou ke dni 31.12.2020
b) schvaluje
Dohodu o ukončení nájmu v předloženém znění dle přílohy č. 2
c) vyhlašuje
záměr nájmu části pozemku p. č. 6478/1 o výměře 19 m2, v k. ú. Napajedla, před provozovnou
v domě č. p. 103 na Masarykově náměstí v Napajedlích, s majitelem provozovny MEDYAKURD
s.r.o., za účelem provozování předzahrádky, za cenu 20,00 Kč/m2/měsíc, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou jeden měsíc, od 01.04 do 31.10. za podmínky, že bude použit stejný mobiliář
jako měl předchozí nájemce, a dále že mobiliář bude po skončení nájmu z pozemku odstraněn
d) ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
- zveřejnit záměr dle bodu c) tohoto usnesení na úřední desce
Termín: 4. ledna 2021
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru SM
- sdělit stanovisko rady města žadatelům, zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu dle bodu b)
tohoto usnesení
Termín: 8. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
10 - Nájem předzahrádky u Hospody u JIMA
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 767/32/10/1/2020
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a) schvaluje
nájem části pozemku p. č. 402/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Napajedla s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx, 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
b) schvaluje
Nájemní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 1
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucí odboru SM
sdělit stanovisko rady města žadatelce, zajistit uzavření Nájemní smlouvy dle bodu b) tohoto
usnesení
Termín: 30. dubna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
11 - Výpůjčka části prostor objektu č. p. 387 společnosti Slaviamotor, s.r.o.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 768/32/11/1/2020
a) schvaluje
na základě zveřejněného záměru výpůjčku prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 387,
ul. Na Kapli, v k. ú. Napajedla, o celkové výměře 19 m2 za účelem užívání pro zajištění sezónního
provozu informačního centra pro společnost Slaviamotor, s.r.o., zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, s účinností od 01.05.2021 na dobu určitou 2 let
b) schvaluje
Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru SM
sdělit stanovisko rady města žadateli a uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
12 - Žádost o prodloužení termínu – smlouva o výpůjčce a smlouva budoucí darovací
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 769/32/12/1/2020
a) schvaluje
na základě zveřejněného záměru o prodloužení výpůjčky pozemků (příloha č. 1) dodatek č. 1
ke smlouvě o výpůjčce a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací ze dne 20.12.2016
uzavřené s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dle přílohy č. 2
b) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření Dodatku č. 1 dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. prosinec 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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13 - Žádost o součinnost při opravě omezení vlastnických práv v katastru nemovitostí
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 770/32/13/1/2020
a) schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. GasNet 8800073688_8/VB/P
v předloženém znění dle přílohy č. 5
b) schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. GasNet 8800085040_6/VB/P
v předloženém znění dle přílohy č. 6
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
zajistit uzavření dodatků dle bodu a) a b) tohoto usnesení
Termín: 29. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
14 - Svěření majetku příspěvkovým organizacím - Služby města Napajedla a Pečovatelská služba
Napajedla
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 771/32/14/1/2020
a) schvaluje
svěření majetku uvedeného v příloze č. 1 k hospodaření Službám města Napajedla, příspěvkové
organizaci, IČ: 712 40 063
b) schvaluje
svěření majetku uvedeného v příloze č. 2 k hospodaření Pečovatelské službě Napajedla,
příspěvkové organizaci, IČ: 042 94 548
c) ukládá
Ing. Ivu Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit předání svěřeného majetku dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 31. prosince 2020
d) ukládá
Ing. Ivu Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit předání svěřeného majetku dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 31. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
15 - Úprava nájemních vztahů u služebních bytů č. 8 a č. 11/1531 a bytu č. 1/718
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 772/32/15/1/2020
a) schvaluje,
že platby nájemného u služebního bytu č. 11 v ulici Komenského čp. 1531 v Napajedlích
o velikosti 1 + 1 včetně garáže č. 2 o výměře 15,95 m2, přiděleného na základě usnesení
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č. 718/31/7/1/2020 Radou města Napajedla dne 04.11.2020 panu xxxxxxxxxxxxxxx, budou
hrazeny od 01.02.2021
b) schvaluje,
že platby nájemného u služebního bytu č. 8 v ulici Komenského čp. 1531 v Napajedlích o velikosti
1 + 1, přiděleného na základě usnesení č. 719/31/8/1/2020 Radou města Napajedla dne
04.11.2020 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, budou hrazeny od 01.02.2021
c) schvaluje,
že platby nájemného u bytu č. 1 v ulici Jiráskova čp. 718 v Napajedlích, jehož výměna byla
schválena paní xxxxxxxxxxxxxx na základě usnesení č. 681/29/5/1/2020 Radou města Napajedla
dne 07.10.2020, budou hrazeny od 01.02.2021
d) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru SM
zajistit sdělení rozhodnutí rady města nájemcům
Termín: 31. prosince 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
E) Doprava
16 - Souhlas s průjezdem obcí - Barum Czech Rally Zlín 2021
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 773/32/16/1/2020
a) souhlasí
s průjezdem Barum Czech Rally Zlín v roce 2021 městem Napajedla
b) vzdává se práva
za město Napajedla na seznámení se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
c) ukládá
Mgr. Jiřímu Šulcovi, vedoucímu odboru správa majetku
sdělit písemné stanovisko rady města žadateli
Termín: 22. prosince 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
F) Investice a rozvoj města
17 - Výběr zhotovitele na modernizaci vybavení učeben a konektivitu v rámci projektu
"Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ"
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 774/32/17/1/2020
a) schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691,
na Část 1 Dodávku IT v rámci projektu "Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu
na 1.ZŠ Napajedla" - Modernizace vybavení učeben
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel v rámci Modernizace vybavení učeben - Část 1
Dodávku IT 3 nabídky. Po provedeném hodnocení dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
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ceny včetně DPH – komise rozhodla, že posouzení splnění požadovaných kvalifikací provede
u všech tří nabídek v pořadí:
nabídka č. 1
účastníka Moderní škola s.r.o., IČ: 28607376
údaj z nabídky: 1.862.783,00 Kč včetně DPH
nabídka č. 2
účastníka FLAME System s.r.o., IČ: 26846888
údaj z nabídky: 2.012.690,00 Kč včetně DPH
nabídka č. 3
účastníka KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691
údaj z nabídky: 2.191.795,00 Kč včetně DPH
Po provedeném posouzení nabídek hodnotící komisí bylo zjištěno, že dvě nabídky v rámci
výběrového řízení vykazují nesrovnalosti, a to společností Moderní škola s.r.o. a FLAME System
s.r.o., které byly vyzvány k jejich objasnění a doplnění. Ve stanovené lhůtě nedoručily potřebné
dokumenty, proto byly doporučeny zadavateli k jejich vyloučení z Části 1 Dodávky IT. Společnost
KDZ, spol. s r.o. podala jako jediná nabídku úplnou, z toho důvodu komise doporučila zadavateli
rozhodnout o jejím výběru jako nejvhodnější nabídky na Část 1 Dodávku IT.
b) vyloučila
společnosti Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ: 28607376, a FLAME
System s.r.o., Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26846888, z další účasti
v řízení veřejné zakázky Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla
- Modernizace vybavení učeben, Část 1 Dodávka IT, které ve stanovené lhůtě pro objasnění
nabídky nedoložily požadované dokumenty, a tím nesplnily zadávací podmínky závazně
stanovené v zadávací dokumentaci
c) schvaluje
smlouvu o dílo č. VSD 00769 s vybraným dodavatelem KDZ, spol. s r.o., Razov 1256,
763 12 Vizovice, IČ: 15526691, na provedení akce "Modernizace odborných učeben a vestavba
výtahu na 1.ZŠ Napajedla", jejímž předmětem je Část 1 Dodávka IT za nabídkovou cenu
2.191.795,00 Kč včetně DPH, v souladu s nabídkou účastníka, viz příloha č. 1
d) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
- zajistit podpis smlouvy s vybraným uchazečem dle bodu c) tohoto usnesení
Termín: ihned po ukončení výběrového řízení
- zajistit realizaci akce
Termín: 22. ledna 2021
e) schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele Moderní škola s.r.o., IČ: 28607376,
na Část 2 Dodávku vybavení včetně souvisejících stavebních prací v rámci projektu "Modernizace
odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla"- Modernizace vybavení učeben
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel v rámci Modernizace vybavení učeben - Část 2
Dodávka vybavení včetně souvisejících stavebních prací 2 nabídky. Po provedeném hodnocení
dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH – komise rozhodla, že posouzení
splnění požadovaných kvalifikací provede u obou nabídek v pořadí:
nabídka č. 1
účastníka Moderní škola s.r.o., IČ: 28607376
údaj z nabídky: 2.101.497,00 Kč včetně DPH
nabídka č. 2
účastníka KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691
údaj z nabídky: 2.472.521,00 Kč včetně DPH
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Po provedeném posouzení nabídek hodnotící komisí bylo zjištěno, že obě nabídky splňují
všechny požadované náležitosti, a z toho důvodu byly obě nabídky doporučeny zadavateli k
rozhodnutí o jejich výběru.
f) schvaluje
výsledné pořadí nabídek, které splnily všechny stanovené kvalifikace a zadávací podmínky a jsou
v souladu s hodnotícím kritériem – nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH – v následujícím
pořadí: jako nejvhodnější nabídka je nabídka č. 1, následuje nabídka č. 2:
nabídka č. 1
účastníka Moderní škola s.r.o., IČ: 28607376
údaj z nabídky: 2.101.497,00 Kč včetně DPH
nabídka č. 2
účastníka KDZ, spol. s r.o., IČ: 15526691
údaj z nabídky: 2.472.521,00 Kč včetně DPH
g) schvaluje
smlouvu o dílo č. VSD 00770 s vybraným dodavatelem Moderní škola s.r.o., K Rybníčkům 332,
747 81 Otice, IČ: 28607376, na provedení akce "Modernizace odborných učeben a vestavba
výtahu na 1.ZŠ Napajedla", jejímž předmětem je Část 2 Dodávka vybavení včetně souvisejících
stavebních prací za nabídkovou cenu 2.101.497,00 Kč včetně DPH, v souladu s nabídkou
účastníka, viz příloha č. 2
V případě, že by dodavatel první v pořadí Moderní škola s.r.o., IČ: 28607376, neuzavřel smlouvu
o dílo na danou akci, bude dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů, vyzván k uzavření smlouvy o dílo účastník druhý v pořadí KDZ,
spol. s r.o., IČ: 15526691, jehož nabídková cena činí 2.472.521,00 Kč včetně DPH, a smlouva
bude uzavřena s tímto účastníkem.
h) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
- zajistit podpis smlouvy s vybraným uchazečem dle bodu g) tohoto usnesení
Termín: ihned po ukončení výběrového řízení
- zajistit realizaci akce
Termín: 22. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesením č. 775/32/17/2/2020
a) schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele PSWNET Zlín s.r.o., IČ: 29304326,
na dodávku konektivity rámci projektu "Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu
na 1.ZŠ"
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze 1 nabídku. Komise po posouzení splnění
požadovaných kvalifikací a stanovených podmínek doporučuje zadavateli rozhodnout o jejím
výběru jako nejvhodnější nabídky.
b) schvaluje
smlouvu o dílo č. VSD 00771 s vybraným dodavatelem PSWNET Zlín s.r.o., Nábřeží 599,
760 01 Zlín, IČ: 29304326, na dodávku konektivity rámci projektu "Modernizace odborných
učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ“, v souladu s nabídkou účastníka, za nabídkovou cenou
3.228.636,00 Kč včetně DPH, viz příloha č. 3
c) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
9/16

RM 14.12.2020

- zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
Termín: ihned po ukončení výběrového řízení
- zajistit realizaci akce
Termín: 22. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
18 - Dodatek č. 4-k SOD č. VSD 00533 rekonstrukce ulice Dr.Beneše
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 776/32/18/1/2020
a) schvaluje
Dodatek č. 4 se zhotovitelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k SOD č. VSD00533 uzavřené na akci
"Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše", jehož předmětem je prodloužení dílčích termínů
plnění smlouvy z důvodu průtahu v rámci vyřízení nutných legislativních úkonů, dle přílohy č. 1
b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
- zajistit podpis Dodatku č. 4 dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 21. prosince 2020
- poskytnout nutnou součinnost při vypracovávání projektových dokumentací na akci
Termín: 31. prosince 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
19 - SoD na zpracování DPS lesopark Kalvárie a zpracování studie lokality Chmelnice
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 777/32/19/1/2020
a) schvaluje
smlouvu o dílo VSD 00768 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Florart, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce s názvem "Revitalizace Lesoparku
Kalvárie Napajedla – I. a II. etapa", vč. zajištění autorského dozor, dle cenové nabídky za cenu
330.180,40 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. 1
b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 21. prosince 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
usnesením č. 778/32/19/2/2020
a) schvaluje
smlouvu o dílo VSD 00769 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Florart, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na zpracování „Územní studie řešení lokality Chmelnice – Napajedla“ dle cenové nabídky za cenu
508.200,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. 2
b) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru IRM
zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 21. prosince 2020
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Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
G) Územní plán
20 - Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci "REGULAČNÍ PLÁN
NAPAJEDLA - LOKALITA U HŘBITOVA"
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 779/32/20/1/2020
a) schvaluje
smlouvu o dílo č. 00/2020 se zhotovitelem URBANISTICKÝM ATELIÉREM Zlín, s.r.o.,
IČ: 46973753, se sídlem Třída Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín 4, zastoupeným
Ing. arch. Miroslavem Dubinou, jednatelem společnosti, na zhotovení projektové dokumentace
na akci “REGULAČNÍ PLÁN NAPAJEDLA – LOKALITA U HŘBITOVA“, podle cenové nabídky
za cenu 457.380,00 Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1
b) ukládá
Ing. Liboru Čablovi, vedoucímu odboru stavební úřad
- zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 22. prosince 2020
- zajistit realizaci akce
Termín: 31. prosince 2022
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
21 - “ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA JIRÁSKOVA“, “NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO
NAPOJENÍ - LOKALITA JIRÁSKOVA“
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 780/32/21/1/2020
a) bere na vědomí
předložené “ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA JIRÁSKOVA“ včetně předloženého
“NÁVRHU KOMUNIKAČNÍHO NAPOJENÍ - LOKALITA JIRÁSKOVA“
b) ukládá
Ing. Ireně Brabcové, starostce města,
předložit materiál na zasedání zastupitelstva města
Termín: 24. února 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
22 - Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci “ÚZEMNÍ PLÁN
NAPAJEDLA – ZMĚNA č. 1B“
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 781/32/22/1/2020
a) schvaluje
smlouvu o dílo č. 00/2020 se zhotovitelem URBANISTICKÝM ATELIÉREM Zlín, s.r.o.,
IČ: 46973753, se sídlem Třída Tomáše Bati 399, 763 02 Zlín 4, zastoupeným
Ing. arch. Miroslavem Dubinou, jednatelem společnosti, na zhotovení projektové dokumentace
na akci “ÚZEMNÍ PLÁN NAPAJEDLA - ZMĚNA č. 1B“, podle cenové nabídky za cenu
239.580,00 Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1
11/16

RM 14.12.2020

b) ukládá
Ing. Liboru Čablovi, vedoucímu odboru stavební úřad
- zajistit podpis smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení
Termín: 22. prosince 2020
- zajistit realizaci akce
Termín: 31. prosince 2022
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
H) Finance
23 - Rozpis rozpočtu města Napajedla na rok 2021
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 782/32/23/1/2020
a) schvaluje
rozpis rozpočtu města a jeho závazných ukazatelů na rok 2021 podle platné rozpočtové skladby
dle předloženého návrhu v příloze č. 1
b) ukládá
tajemnici městského úřadu, vedoucím odborů, oddělení a organizačních složek města, ředitelům
příspěvkových organizací města
řídit se v průběhu roku 2021 při hospodaření schváleným rozpisem rozpočtu města a jeho
závaznými ukazateli na rok 2021
Termín: 31. prosince 2021
c) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
sdělit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 příslušným subjektům, které jsou povinny
se jimi řídit, viz příloha č. 2
Termín: 31. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
24 - Rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtů a odpisové plány příspěvkových organizací města
na rok 2021
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 783/32/24/1/2020
a) schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (přílohy a), rozpočty (přílohy b) a odpisové plány (přílohy c) na rok
2021 příspěvkovým organizacím:
- 1. základní škola Napajedla, dle příloh č. 1a, 1b
- 2. základní škola Napajedla, dle příloh č. 2a, 2b, 2c
- Mateřská škola Napajedla, dle příloh č. 3a, 3b, 3c
- Dům dětí a mládeže Matýsek, dle příloh č. 4a, 4b, 4c
- Klub kultury Napajedla, dle příloh č. 5a, 5b, 5c
- Služby města Napajedla, dle příloh č. 6a, 6b, 6c
- Pečovatelská služba Napajedla, dle příloh č. 7a, 7b, 7c
Závaznými ukazateli rozpočtů všech příspěvkových organizací vůči zřizovateli jsou:
- výše neinvestičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem příspěvkové organizaci na rok 2021
(max.)
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- výše finančních prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na mzdové prostředky (účet
521) hrazené zřizovatelem (max.)
b) ukládá
ředitelům uvedených příspěvkových organizací
- řídit se při hospodaření schváleným rozpočtem a dodržet závazný ukazatel vůči zřizovateli
- provádět odpisování majetku dle schváleného odpisového plánu
Termín: 31. prosince 2021
c) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit zaslání schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a odpisového plánu
uvedeným příspěvkovým organizacím
Termín: 31. ledna 2021
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
25 - Úpravy rozpočtu města o přijaté dotace
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 784/32/25/1/2020
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2020 dle návrhu v příloze č. 1, přijetí dotace z MPSV v částce
53.778,00 Kč pro Pečovatelskou službu Napajedla, příspěvkovou organizaci, přijetí dotace
z Ministerstva vnitra v částce 13.200,00 Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města, přijetí
dotace ve výši 500.000,00 Kč ze Zlínského kraje na spolufinancování nové hasičské cisterny
a navýšení podílu města o částku 94.000,00 Kč na spolufinancování projektu „Místní akční plán
II. ORP Otrokovice“
b) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit zaslání dotace příspěvkové organizaci
Termín: 31. prosince 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
26 - Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory, p.o., z rozpočtu města Napajedla na rok
2020
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 785/32/26/1/2020
a) schvaluje
přidělení dotace ve výši 50.000,00 Kč a finančního daru ve výši 20.000,00 Kč pro Domov
pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, IČ: 70850976, na profinancování provozu
domova v roce 2020 z rozpočtu města Napajedla pro rok 2020
b) schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2020 dle přílohy č. 1
- darovací smlouvu dle přílohy č. 4
c) schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2020 dle přílohy č. 2
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d) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
zajistit podpis smlouvy o poskytnutí dotace a darovací smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
Termín: 31. prosince 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
27 - Čerpání rezervního fondu a fondu odměn Pečovatelské služby Napajedla, p.o.
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 786/32/27/1/2020
schvaluje
pro Pečovatelskou službu Napajedla, příspěvkovou organizaci v r. 2020
- čerpání rezervního fondu v roce 2020 ve výši 160.000,00 Kč na financování:
- stůl kancelářský
- tvorba webových stránek
- PC Acer, monitor
- notebook Lenovo
- tiskárna Brother
- drobný majetek
- odvody z hrubých mezd vyplacených z fondu odměn
- čerpání fondu odměn ve výši 18.000,00 Kč
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
I) Školství
28 - Výroční zprávy o činnosti 1. ZŠ, 2. ZŠ, MŠ a DDM Matýsek
Rada města Napajedla se seznámila s výročními zprávami příspěvkových organizací města
Napajedla: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, 2. základní škola Napajedla,
příspěvková organizace, Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková
organizace, Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace za školní rok 2019-2020.
29 - Změna odpisového plánu na rok 2020 pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou
organizaci
Rada Města Napajedla po projednání
usnesením č. 787/32/29/1/2020
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2020 pro 2. základní školu Napajedla, příspěvkovou organizaci
dle přílohy č. 1 tohoto bodu
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
30 - Odměny ředitelům školských zařízení
Rada města po projednání
usnesením č. 788/32/30/1/2020
a) schvaluje
stanovenou výši odměn dle důvodové zprávy
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b) ukládá
Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města
zajistit vyplácení odměn
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
J) Ostatní
31 - Termíny jednání RM na rok 2021
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 789/32/31/1/2020
schvaluje
předběžné termíny schůzí rady města na rok 2021:
18. ledna, 3. února, 17. března, 12. dubna, 19. května, 7. června, 14. července, 1. září, 13. října,
8. listopadu, 15. prosince
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
32 - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Rada města po projednání
usnesením č. 790/32/32/1/2020
schvaluje
předložený návrh na uzavření počtu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
se zaměstnanci města Napajedla nezařazenými do MěÚ Napajedla, který je v souladu
s rozpočtovanou výší finančních prostředků v rozpočtu města Napajedla pro rok 2021 a v souladu
s výší příspěvku na úhradu nákladů spojených s přípravou a průběhem voleb v roce 2021
při zajišťování těchto činností:
- akce Sboru pro občanské záležitosti - 15
- správa osobních motorových vozidel města - 3
- doručovatel poštovních zásilek ve městě - 1
- volby, referenda - 15
- činnost JSDHM - 25
- jiné činnosti dle potřeb města - 20
- kluby důchodců - 15
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
33 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 791/32/33/1/2020
a) schvaluje
výši odměn dle důvodové zprávy
b) ukládá
Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města
zajistit vyplacení odměn
Termín: výplatní termín za měsíc prosinec 2020
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
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K) Komise a výbory
34 - Zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti ze dne 06.10.2020 a 19.11.2020
Rada města se seznámila se zápisy z jednání sboru pro občanské záležitosti konaných dne
06.10.2020 a 19.11.2020.
L) Valná hromada NBTH, s.r.o.
35 - Udělení roční odměny jednateli NBTH, s.r.o.
Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. po projednání
usnesením č. 792/32/35/1/2020
schvaluje
udělení roční odměny za rok 2020 Ing. Milanu Kozmíkovi, jednateli NBTH, s.r.o., ve výši max.
dvounásobku měsíčně vyplácené částky
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
M) Různé
36 - On line jednání RM
Rada města Napajedla po projednání
usnesením č. 793/32/36/1/2020
ukládá
Ing. Bc. Zdeňce Sukupové, tajemnici MěÚ
odstranit technické problémy a zajistit bezproblémový průběh dalších jednání RM v případě
konání pomocí videokonference
Termín 18. ledna 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin
Zápis byl vyhotoven 15. prosince 2020

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta

Vilém Skála v. r.
ověřovatel
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