
VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA
ROČNÍK IX.

LEDEN 1/2004 CENA 4,- KČ

DNES SI PŘE ČTE TE

V neděli na pohádku
Loutkový soubor Klubíčko Napajedla 

děkuje všem za přízeň v roce 2003 a součas-
ně zve všechny v neděli 18. ledna 2004 do 
loutkového sálu Klubu kultury v zámeckém 
parku na reprízu pohádky Čertimlýn. Začátek 
v 15 hodin. D. Kouřilová

Pocta R. Firkušnému
Setkáním s hudbou s podtitulem 

Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému 

zahajuje základní umělecká škola již 

tradičně nový kalendářní rok. Ve 

středu 28. ledna 2004 se uskuteční 

již čtvrtý ročník a v koncertu vy-

stoupí žáci konzervatoře z Brna a 

Kroměříže.

Zahájení je v 18 hodin v koncertní 

síni Klášterní kaple.

Srdečně zve ZUŠ R. Firkušného  

Den otevřených dveří
Všechna čtyři školská zařízení v Napa-

jedlích zvou v posledním lednovém týdnu 

k návštěvě své budoucí žáky a jejich rodiče, 

ale také veškerou veřejnost, kterou dění ve 

školách zajímá.

Základní školy Komenského 268 a 

Komenského 298 pořádají den otevřených 

dveří v úterý 27. ledna 2004 v době od 8 do 

16 hodin. Dům dětí a mládeže a Základní umě-

lecká škola R. Firkušného jsou otevřeny ve 

stejný den od 12 do 18 hodin. -ak-

! Z jenání městské rady a zastupitelstva

! Změny v místních poplatcích

! Jízdní řád autobusů

! Zrušení mateřské školy na Nábřeží

! Příprava nové výsadby

! Nový rok v Hřebčíně

Napajedla v bílém
Napajedelské noviny slouží i jako 

kronika událostí ve městě. Sluší se tedy 
zaznamenat, že na Silvestra 2003 zpočátku 
pršelo, ale již odpoledne začal padat sníh. 
Nový rok 2004 jsme přivítali ve sněhu, k ma-
lé radosti všech ostrostřelců, kterým vlhly 
jejich rakety. Proto i tradiční utrpení psů a 
rozumnějších občanů, bylo letos menší. 

Sníh se udržel a připadává i v prvním 
týdnu nového roku. Jako obvykle, bílá 
peřina přináší městu a jeho občanům 
problémy, občánkům radosti. Úklid sněhu 
jsme si zvykli „realizovat“ prostřednictvím 
technických služeb města, a patřičně jeho 
„průběh“ kritizovat. Spoléháme na jakousi 
skrytou armádu skřítků, kteří se s první 
vločkou vyrojí a nepřestanou dokud město 
nebude jako v létě.

Realita je trochu jiná a drahá. Technická 
správa odklízí sníh na 24 km komunikací 
v Napajedlích, včetně chodníků. Traktor 
s radlicí jede tam a zpátky tuto trasu asi 6 
hodin. Radlici má širokou 3 metry, shrnutá 
plocha se dá přirovnat k ploše 36 fotbalo-
vých hřišť. Kolik nasněží za šest hodin tam, 
kde začal, o tom rozhoduje svatý Petr.

Dalším problémem je solení namrzlých 
chodníků a vozovek. Při výkyvech teplot 
nestačí posyp pískem, který zamrzne do 
nového ledu. Sůl pomáhá, jedno posypání 
města nás stojí asi 8 000,- Kč, ale zlomená 
noha bolí víc. Tam kde nevjede technika, 
nebo nechce odřít parkující auta, nastupu-
je ruční práce. Sedmnáct pracovníků na 
dočištění 24 kilometrů nahrubo shrnutých 
cest, chodníků, zastávek. Most k Fatře ne-
patří městu, ale chodníky nakonec uklidí 
zase chlapi z technických služeb, i když 
to není hned.

Nabízí se nám všem skvělá příležitost 
sportu na zdravém vzduchu, shodit vánoč-
ní nadváhu, uklidit sníh nejen před vlastním 
prahem, ale udržovat alespoň pěší cesty 
průchodné, uklidit sníh kolem svého auta. 
Ušetříme tak peníze města a město nám je 
vrátí. Zbudou na investice do trvalejších 
hodnot než je sníh.

A tak závěrem nezbývá než konstato-
vat, že teplo je u nás v létě, v zimě je zima 
a sníh, počasí je jaké má být, jenom nám 
se zrovna nemusí líbit.

J. Souček

Cestičky ke všem domácnostem prošlapali v sobotu 10. ledna koledníci Tříkrálové sbírky. 
A sněhové nadělení pro ně bylo tou nejmenší překážkou. Foto A. Jirků
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Zastupitelstvo města 8. prosince 2003 

Majetkové záležitosti
! schválilo odprodej pozemku p. č. 2074/98 na 

sídlišti Malina I Stanislavu Odstrčilíkovi

! schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku 

p. č. 1667 z majetku státu na město

! schválilo odprodej pozemků p. č. 2115/1-3 

a části pozemku 2115/4 v ulici 2. května pro 

výstavbu rodinných domů Petru Sukupovi a 

manželům Spáčilovým

! schválilo odprodej části pozemku p. č. 6477/6 

v ulici Pod Kalvárií Josefu Milkovi

! schválilo směnu části pozemku p. č. 96 v ulici 

Na Kapli, zabraného stavbou protipovodňové 

hráze, ve vlastnictví manželů Pavelčíkových za 

části pozemků p. č. 97 a 119 o stejné výměře ve 

vlastnictví města 

! schválilo prodej části pozemku p. č. 555/4 

v lokalitě Pod Kalvárií Aleně Kolečkářové

! schválilo směnu pozemku p. č. 4160/29 za část 

pozemku p. č. 4160/4 manželům Huskovým

! schválilo směnu pozemku p. č. 107/1, zabrané-

ho stavbou protipovodňové hráze, ve vlastnictví 

Jaroslava Dominika za část pozemku 6482/2 ve 

vlastnictví města o stejné výměře

! schválilo směnu části pozemků p. č. 107/2 a 

89, které budou zabrány stavbou protipovod-

ňové hráze, ve vlastnictví manželů Čablových 

za část pozemku 6482/2 ve vlastnictví města o 

stejné výměře

! schválilo uzavření darovacích smluv s Jiho-

moravskou plynárenskou a. s. na provozování 

stavby plynovodu v ulici Na Kapli

! schválilo prodej domu č. p. 489 v ulici na Kapli 

Povodí Moravy s.p.

! schválilo uzavření kupní smlouvy se zřízením 

věcného břemene pro stávající inženýrské sítě 

na prodej pozemku p. č. 1643/19 ing. St. Fojtů a 

RNDr. Etel Gregorové

! schválilo záměr poskytnout obecní pozemky 

obstaravateli výstavby bytového domu Mgr. Evě 

Klugové k bezplatnému užívání pro výstavbu 

bytového domu za stanovených podmínek

Finanční záležitosti
! schválilo pravidla rozpočtového provizoria 

pro rok 2004

! schválilo rozpočtový výhled na léta 2005-2008

! schválilo rozpočtové opatření č. 80/2003 v ob-

jemu 175 000,- Kč na financování dovybavení 

objektu zdravotního střediska 

! neschválilo odepsání nevymahatelných po-

hledávek Bytového a tepelného hospodářství 

Napajedla

Správní záležitosti
! vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o 

veřejném pořádku s účinností od 1. ledna 2004 

! vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 

o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 

2004 

Různé
! vzalo na vědomí stav plnění usnesení zastu-

pitelstva města ke dni 30. listopadu 2003 

! vzalo na vědomí zápis z jednání dozorčí rady 

Technické správy města Napajedla

! schválilo termíny zasedání městského zastu-

pitelstva v I. pololetí roku 2004 

! vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního vý-

boru ve dnech 20. 10., 18. a 20. 11. a 1. 12. 2003 

Rada města dne 18. prosince 2003

Finanční záležitosti 
! schválila rozpočtové opatření č. 86/2003 

o přesunu finančních prostředků v celkové 

výši 54 000 Kč za účelem úhrady víceprací 

na kanalizaci při úpravě dvora v ulici Sadová 

schválila rozpočtové opatření č. 85/2003 o pře-

sunu finančních prostředků v celkové výši 130 

000,- Kč na opravu ležaté kanalizace v pravém 

křídle objektu ZŠ Komenského 268

! schválila rozpočtové opatření č. 81/2003 v obje-

mu 10 000,- Kč v souvislosti s navýšením dotace 

kraje na vzdělávací výdaje pro školy a školská 

a předškolní zařízení

! schválila rozpočtové opatření č. 82/2003 v ob-

jemu 8 000,- Kč v souvislosti s přijetím krajské 

dotace pro výdaje jednotky SDH

! schválila rozpočtové opatření č. 83/2003 o pře-

sunu finančních prostředků v rozpočtu města 

v objemu 89.000,- Kč za účelem profinancování 

závazku za společností NBTH s.r.o. 

! schválila návrh na odpis nevymahatelných po-

hledávek Bytového a tepelného hospodářství 

! schválila rozpočtové opatření č. 87/2003 o 

přesunu finančních prostředků v objemu 23 

tis. Kč v rámci úspor v rozpočtu za účelem 

financování stavebních prací

! schválila rozpočtové opatření č. 88/2003 o 

přesunu finančních prostředků v objemu 15 000,- 

Kč za účelem výměny 3 ks nefunkční radiátorů 

v MŠ Komenského

! schválila rozpočtové opatření č. 90/2003 

v objemu 55 000,- Kč v souvislosti s poskytnu-

tím investiční dotace Zlínského kraje na projekt: 

Napajedla – autobusová zastávka, chodníky a 

stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti pro-

vozu podél průtahu silnice III/49724 

! schválila rozpočtové opatření č. 91/2003 v ob-

jemu 143 000,- Kč v souvislosti s poskytnutím 

neinvestiční dotace Zlínského kraje určené na 

zachování a obnovu kulturní památky – Kamen-

né schodiště ke kostelu sv. Bartoloměje

! schválila rozpočtové opatření č. 93/2003 

o přesunu finančních prostředků v rozpočtu 

města v objemu 122 000,- Kč v rámci úspory za 

účelem financování stavebních prací 

! neschválila rozpočtové opatření č. 94/2003 

v objemu 16 000,- Kč na úpravu kabiny pro 

zvukaře v Klubu kultury

! neschválila poskytnutí finančního příspěvku 

Univerzitě T. Bati ve Zlíně na projekt SALVATOR 

2003

Majetkové záležitosti
! schválila pronájem pozemku p. č. 98/4 v ul. Na 

Kapli pod prodejní buňkou z důvodu posunutí 

doby výstavby obytného domu, společnosti 

Raciola-Jehlička s.r.o. se sídlem v Uherském 

Brodě 

! schválila vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p. č. 2115/5 v ul. 2. května Františku 

Nevařilovi, bytem Napajedla

! neschválila vyhlášení záměru na odprodej 

části pozemku p. č. 77/5 AVZO a p. č. 77/5 man-

želům Baštýřovým, bytem Napajedla 

! nevyhověla žádosti o vrácení částky 5985,- 

Kč (50 % ceny pozemku), zaplacené za koupi 

pozemku p. č. 2152/494 Malina II 2 manželům 

Ruskovým

! schválila smlouvu o nájmu pozemků pod 

čerpací stanicí PHM v k. ú. Napajedla společ-

nosti BENA-DIESEL, a.s. podle předloženého 

návrhu

! schválila žádost manželů Kubišových o za-

chování stávající podružné vodovodní přípojky 

pro dům č. p. 834 v ul. Komenského napojené 

z objektu č. p. 305 s tím, že bude v objektu č. 

p. 305 instalován nový odpočtový vodoměr a 

dále za podmínky, že po skončení dočasnosti 

si vlastník domu č. p. 834 vybuduje vlastní vo-

dovodní přípojku na své náklady. Dočasnost se 

stanovuje na dobu 3 let s tím, že je možné ji před 

vypršením lhůty prodloužit

!  schválila pronájem nebytových prostor 

v domě č. p. 94 ul. Palackého Mgr. Evě Klugové 

k provozování realitní kanceláře 

!  schválila pronájem nebytových prostor 

v domě č. p. 1554 ul. Sadová Libuši Skácelové 

k provozování kadeřnictví 

! schválila pronájem části pozemku p. č. 406/1 

pod prodejní buňkou a manipulačními plochami 

v ul. Husova Renátě Kašíkové

Bytové záležitosti
! schválila výměnu bytu 3+1 č. p. 1290 Nerudova 

za byt 1+1 č. p. 1332 Nábřeží Josefu Šilcovi

! schválila výměnu bytu 1+1 č. p. 1351 Nábřeží za 

byt 1+2 č. p. 737 Jiráskova Josefě Michalčíkové

Různé
! rozhodla o zrušení odloučeného pracoviště 

Mateřské školy Napajedla, Nábřeží 1352

! schválila pronájem části pozemku p. č. 3764/1 

v lokalitě u Dřevony Leontýně Plesníkové, bytem 

Napajedla 

!  schválila prodloužení veřejné sbírky 

finančních prostředků konané městem 

Napajedla za účelem shromažďování pe-

něžních příspěvků pro rozvoj vzdělávání 

a ochranu tradic města – opravu, obnovu 

a vybavení klášterní kaple a přilehlých prostor 

v domě č. p. 305 a rekonstrukci jeho prostor o 1 rok 

do 31. 12. 2004

! schválila Dodatek č. 1 Pokynu k hospodaření 

příspěvkových organizací města Napajedla

! schválila Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy o 

obstarání nemovitého majetku a výkonu dalších 

povinností 

!  souhlasila s kácením stromů na území 

města Napajedla dle návrhu odboru životního 

prostředí

! schválila plán zimní údržby města Napajedel 

pro zimní období od 17. 11. 2003 do 31. 3. 2004 

místních komunikací zajišťovaných Technickou 

správou města, s.r.o. Napajedla

! schválila doplnění personálního složení 

kulturní komise dle návrhu kulturní komise 

z jednání dne 10. 12. 2003

Bez usnesení
! vzala na vědomí zápis z jednání sociální 

komise ze dne 1. 12. 2003 

! vzala na vědomí zápis z jednání SOZ dne 2. 12. 

2003 a plánem prácena 1. pololetí 2004

! vzala na vědomí zápis z jednání stavební 

komise ze dne 3. 12. 2003 

! vzala na vědomí zápis z jednání komise 

životního prostředí a veřejného pořádku ze 

dne 4. 12. 2003 

! vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské 

policie Napajedla za měsíc listopad 2003 

! seznámila se s návrhem investic pro rok 2004

! vzala na vědomí zprávu zmocněnce města 

v Honebním společenstvu 

! vzala na vědomí stanovisko Českého Tele-

comu a.s. o nezájmu k sdružení investic na 

společnou trasu kabeláže na ulici Husova

Zprávy z radnice

Z jednání Rady a Zastupitelstva města
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U poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nedochází ke změně. Sazba poplatku je 

stanovena na 5.000,- Kč na 3 měsíce. Poplatek 

za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný 

při povolení vydaném na dobu 3 měsíců v po-

sledním měsíci této doby, při povolení vydaném 

na dobu 6 měsíců je poplatek splatný ve dvou 

splátkách v posledním měsíci každého čtvrtletí 

a při povolení vydaném na celý rok je poplatek 

splatný ve čtyřech splátkách v posledním měsíci 

každého čtvrtletí. Poplatek je splatný v hotovosti 

na pokladně městského úřadu nebo bezhoto-

vostním převodem.

Závěrečná ustanovení vyhlášky jsou spo-

lečná pro všechny vybírané místní poplatky. 

Jedná se o ustanovení, která stanovují ohlašo-

vací povinnost, upravují správu poplatků, lhůty, 

sankce a promíjení poplatků.

Ohlašovací povinnost u poplatků ze psů, 

ubytovací kapacity a užívání veřejného prostran-

ství spočívá v podání vyplněných vzorových 

tiskopisů, které jsou přílohou vyhlášky.

Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad 

Napajedla, přitom v řízení ve věcech poplatků 

platí zvláštní předpis a to zákon č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků v platném znění.

U lhůt je nutno upozornit na skutečnost, 

že dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 

3 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla. Přitom vyměřit 

a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od 

konce kalendářního roku, ve kterém poplatní-

kovi povinnost vznikla.

U sankcí je nově zavedena možnost zvýšit 

včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo 

jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na 

trojnásobek. Dále je možno toho, kdo nesplní 

povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto 

OZV (např. ohlašovací povinnost) sankcionovat 

pokutou podle zvláštního právního předpisu (§ 

37 a §37a z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, v platném znění). 

Úplné znění nové OZV o místních poplatcích 

včetně příloh a plánku s vyznačením veřejné-

ho prostranství je uveřejněno na webových 

stránkách města WWW.napajedla.cz a je také 

k dispozici na Městském úřadě Napajedla. 

Ing. Ivo Šlíma, 
Městský úřad Napajedla, finanč.odbor. 

Změny v místních poplatcích

Zprávy z radnice

Termíny pro I.pol. 2004
Zasedacím dnem Rady a Zastupitelstva 

města Napajedla  je pondělí, začátek jednání 

v 15 hodin. Zasedání městského zastupitelstva 

je veřejné. V prvním pololetí roku 2004 se za-

sedání uskuteční 12. ledna - zasedání RM, 26. 

ledna - RM+ZM, 9. února - ZM, 23. února - RM, 

8. března - RM+ZM, 22. března - RM, 5. dubna 

- RM+ZM, 19. dubna - ZM, 3. května - RM, 17. 

května -  RM, 31. května - RM+ZM, 14. června 

- ZM, 28. června - RM.

S účinností od 1.ledna .2004 platí v Napajed-

lích (v územním obvodu města) obecně závazná 

vyhláška (dále jen OZV) o místních poplatcích 

č. 2/2003. Vyhlášku schválilo na svém zasedání 

dne 8. prosince 2003 zastupitelstvo města. Nová 

vyhláška reaguje na změny v legislativě, konkrét-

ně na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. Město Napajedla mělo do 31.12. 2003 

přijaty OZV č. 3/1997 o místních poplatcích, v 

novelizovaném znění OZV č. 2/2001 a OZV č. 

1/1998 o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj, ve znění OZV č. 8/1998. 

Všechny tyto uvedené OZV jsou k 1.lednu 2004 

zrušeny a nahrazeny jednou novou OZV č. 2/2003 

o místních poplatcích. 

U nově přijaté OZV zůstává nezměněna 

struktura vybíraných místních poplatků. Město 

Napajedla bude nadále vybírat místní poplatky 

ze psů, poplatek za užívání veřejného prostran-

ství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek 

za provozovaný výherní hrací přístroj. 

U poplatku ze psů se mění sazby poplatků. 

Za prvního psa chovaného v rodinném domě 

se zvyšuje sazba na částku 200,- Kč za rok, za 

prvního psa chovaného v bytovém domě na 

částku 1 200,- Kč za rok. Za druhého a každého 

dalšího psa je nová sazba stanovena na částku 

300,- Kč/rok u psů chovaných v rodinném domě 

a na částku 1 800,- Kč/rok u psů chovaných v by-

tovém domě. Sazba poplatku ze psů u poplatníků 

– fyzických osob, kteří jsou poživateli starobního, 

invalidního, vdovského nebo vdoveckého dů-

chodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů 

anebo se jedná o poživatele sirotčího důchodu, 

je stanovena na částku 200,- Kč/rok u prvního 

psa a 300,- Kč/rok u druhého a každého dalšího 

psa. Sazba poplatku ze psů u poplatníků - práv-

nických osob je stanovena na 1 200,- Kč/rok 

za prvního psa a 1 800,- Kč/rok za druhého a 

každého dalšího psa. 

Novelizovaný zákon č. 565/1990 Sb. o 

místních poplatcích také nově určil, kdo je 

poplatníkem poplatku ze psa. Původní ustano-

vení, že poplatníkem je majitel psa, je nahrazeno 

ustanovením, že poplatníkem je držitel psa. Při-

tom zákon držitele definuje jako fyzickou nebo 

právnickou osobu, která má trvalý pobyt nebo 

sídlo na území České republiky a je držitelem 

psa. Dále je třeba upozornit, že poplatek se platí 

ze psů starších 3 měsíce (dříve 6 měsíců). 

Nově je rozšířen i okruh osvobození. 

Například: osvobozen na 1 rok je držitel, kte-

rý si převzal z útulku psa, za kterého město 

platilo úhradu. Splatnost poplatku za psy je 

k 28. únoru příslušného roku v hotovosti na 

pokladně městského úřadu. U poplatku pře-

vyšujícího 900,- Kč je možno poplatek hradit ve 

dvou splátkách, první k 28. únoru, druhou k 31. 

srpnu příslušného roku. Pro informaci uvádím, 

že na území města je podchyceno celkem 550 

psů. Roční příjem (rok 2003) z poplatků za psy 

činí cca 120 000,- Kč. Tato částka v podstatě 

pokryje náklady města na odchyt zatoulaných 

psů a jejich následný převoz a pobyt v útulku 

pro psy. Další nemalé výdaje město vynakládá 

na instalaci košů pro psí exkrementy a jejich 

úklid z chodníků. 

U poplatku za užívání veřejného prostranství 

dochází k nejvýznamnější změně především ve 

vymezení tohoto veřejného prostranství. Podle 

staré úpravy bylo veřejným prostranstvím pro 

účely tohoto poplatku chápáno celé město. Nová 

vyhláška značně zmenšuje a přesně definuje 

části města, které spadají pod pojem 

veřejné prostranství. Vezmeme-li to 

od severu : část Palackého ulice od 

přechodu pro chodce u Zmoly až 

po Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 

v celé délce a šířce od začátku Palackého ulice 

až po křižovatku cest k zámku (Komenského) a 

na most (Svatoplukova), dále schody ke kostelu a 

prostor kolem památníku obětem 2. světové vál-

ky včetně volných a zatravněných ploch, ulice 

Na Kapli včetně parku mimo uliček vedoucích 

k Moravě (viz. plánek), část ul. Sadová a to před 

DPS č.p. 1554 včetně parkoviště a zatravněných 

ploch, prostor mezi náměstím a ulicí Na Kapli tzn. 

ulice před obchodem Morava v celé délce včetně 

parkoviště, prostor před kinem, sokolovnou a TS 

Napajedla s.r.o. včetně parkovišť a zatravněných 

ploch, dále příjezdová zásobovací komunikace 

k obchodu Morava z jeho zadní strany a zatrav-

něné plochy mezi kinem a obchodem Morava 

a severní prostor od radnice včetně parkoviště 

a zatravněné plochy. Nedílnou přílohou OZV je 

také grafická příloha s plánkem středu města a 

vyznačenou plochou veřejného prostranství. Re-

žim veřejného prostranství pro účely této nové 

OZV nevztahuje na soukromé pozemky a plochy, 

které se nacházejí ve vyjmenovaných místech. 

Poplatky za užívání veřejného prostranství zů-

staly v podstatě zachovány ve stávající podobě 

a ve stávající výši. Pro přehled uvádím: 

a) za umístění zařízení sloužících pro po-

skytování prodeje a služeb (prodejní stánek, 

prodejní pult, přívěsný vozík, automobil, z něhož 

probíhá prodej, prodejní bedničky) přitom pro 

prodej potravinářských a zemědělských produk-

tů, rychlého občerstvení, květin, lesních plodů, 

věnečků, jmelí, vánočních stromků činí sazba 

10,- Kč, při prodeji jiného zboží nebo poskytování 

služeb činí sazba 20,- Kč a v den konání jarmarku 

vyhlášeného radou města jsou obě výše uvede-

né sazby stanoveny na dvojnásobek, 

-    za umístění stavebního zařízení 1,- Kč,

-    za umístění reklamního zařízení 3,- Kč,

-    za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a 

jiných podobných atrakcí 1,- Kč,

-    za umístění skládek 1,- Kč,

-    za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

10,- Kč,

-    za užívání prostranství pro kulturní, spor-

tovní a reklamní akce 2,- Kč. 

Sazba poplatku za užívání veřejného 

prostranství se stanovuje za každý i započatý 

užívaný m2 veřejného prostranství a za každý 

i započatý den zpoplatněného užívání. Novin-

kou je možnost stanovit poplatek za užívání 

veřejného prostranství měsíčně nebo ročně 

paušální částkou a to ve výši 80 % z měsíční 

a 60 % z roční částky při denní sazbě přísluš-

ného poplatku za měsíc, resp. za rok. Poplatek 

je splatný v hotovosti na pokladně městského 

úřadu, bezhotovostním převodem nebo přímo 

na místě užívání veřejného prostranství. 

U poplatku z ubytovací kapacity dochází 

k navýšení sazby ze 2,- Kč na 4,- Kč na den a 

každé využité lůžko. Poplatníkem je ubytova-

tel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, 

která přechodné ubytování poskytla. Nově je 

ubytovatel povinen vést v písemné podobě 

evidenční knihu. Do evidenční knihy zapisuje 

dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa 

trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště 

v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo 

cestovního dokladu fyzické osoby, které ubyto-

vání poskytl. Poplatek je splatný v hotovosti na 

pokladně městského úřadu nebo bezhotovost-

ním převodem do 30 dnů v měsíci následujícím 

po uplynulém čtvrtletí. 

Cena vodného a stočného
V souladu se zněním zákona č. 526/1990 

Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovila společnost Vodovody a kanalizace 
Zlín ceny vodného a stočného pro rok 2004 
následovně: 

 bez DPH s DPH
vodné Kč/m3 20,30 21,30
stočné Kč/m3  19,20 20,20
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Odjezdy autobusů z Na pa je del 

Do Zlína
     x             x           x x, c        x, c           f 6, g
  4.30    4.44    4.50    5.04    5.07    5.17   5.18
     x             x           x x            x            b x
  5.25    5.43    5.49    6.44    6.51    7.06   7.07
   x, c         1, e       x, d x         x, 6,g        x x
  7.25    7.37    7.48    7.49    7.52    8.25   8.38
   x, d         1, e         x x           x, i           x x, 6, g
  8.50    9.00    9.32    9.50   10.28  10.32 11.05
     5             x         x, g x, g          b           x,d x
 11.52  11.53  12.25  12.40  12.53  12.53 12.57
   x, c          g, j         x x          x, d          x x
 13.04  13.05  13.09  13.23  13.35  14.07 14.12
     x             x        x, c, k x, m         x           x,5 x
 14.17  14.23  14.40  14,41  15.08  15.46 16.10
   x, c           x           x 6, g         x            x 5, n
 16.44  16.57  17.08  17.40  17.44  17.53 17.55
   7, o       a, +,j,                   x, d          x 
 17.55  18.25  19.38  20.00  21.06  21.15     

Do Otrokovic  (aut. st.)
     x             x           x x          x, c          x x
  4.45    5.11    5.16    5.25    5.34    5.44   6.15
     x             x         x, d x            x           x, f x, d
  6.25    7.09    7.50   11.04  12.53  13.04 13.26
     x           x, c        x,k x, d          x            x x
 13.31  13.43  14.05  14.30  15.14  16.34 18.33
   x, d           x                                         
 19.50  21.29                                                   

Do Uherského Hradiště
 x, 6, g     x, 6, g       x x          b, g          x x 
  5.20    6.00    6.05    6.22    6.23    7.09   8.05
     6           1, e         x x       +, o, p       x x
  8.22    8.25    8.47   10.31  10.45  10.56 11.21
     x         x, 6, g       x x          6, g      x, +, j x
 12.21  12.23  13.15  13.24  13.58  14.00 14.10
   x, c           x           x 6          +        b, g, j x
 14.26  14.31  14.46  15.00  15.03  15.28 16.36

     x             x           x x, c        5, c          x x
 16.48  17.45  17.58  18.35  18.58  19.17 19.49
  +, o          x       x, +, j                             
 19.55  22.38  22.57                                       

Do Žlutavy
     x          x         x x         x        x, d a, i
  4.52    5.14    6.34    8.59   10.22  12.24 12.32
   6, g       x, c, k        x x          x, d          x  +
 12.57  14.17  14.42  14.44  15.50  16.47 17.57
     x           6, g         x                             
 19.10  19.27  22.40                                       

Do Halenkovic
     x           6, g       x, d x, d          x            b x, d
  6.08    6.18    6.56    9.11   10.26  11.10 12.23
     x         x, 6, g     x, d          +, g         x +, j
 14.43  14.48  16.06  17.06  19.06  19.01 19.06
   x, d         x, d                                       
 20.24  22.35                                                   

Do Pohořelic
   x, d         x, d       x, d                             
 13.45  14.30  22.35                                       

Do Komárova    
     x        x, d                                
  5.41   22.35                                                   

Do Brna
 x, 6, g         x       x, 6, g 6,g        +, j        x, d x
  5.20    5.40    6.00    6.23    6.23    6.40   7.15
   1,e           x         +, j +, o, p   x, +, j        x 6
  8.25    9.25   10.19  10.45  14.00  14.05 15.00
    +          g, j        5, n +, o         5           + 5, n
 15.03  15.28  15.45  17.54  17.57  18.00 18.58
  +, o                                                     
 19.55

Do Prahy
 x, 6, g    +, o, p      +                             
  5.20   10.45  15.03                                       

Od spořitelny
Do Zlína
     x          x         x x     b,g,o,p   6, g x
  4.37    4.41    4.50    4.52    5.00    5.19   5.27
     x             x           x x            b            x  x
  5.45    6.03    6.46    6.54    7.09    7.12   7.22
   x, d         6, g           x, d          x            x x, d
  7.49    7.53    8.22    8.51    9.35    9.51  10.29
   6, g     b, g, o,p      5 +           x            d x, k, c
 10.30  11.07  11.53  12.30  12.35  12.54 12.55
b,g,o,p      6, g         x x, c, k        x            x x, 6, g
 13.06  13.45  14.11  14.42  15.02  15.32 15.47
     x           x, c         x x            x      x, +, o,p 
 16.30  16.46  16.58  17.10  17.46  17.54 19.39
   x, d         x, d        x, i
 20.30  21.07  21.17                                       

Do Otrokovic aut. st.
     x             x           x x            x            x x, d
  4.47    5.13    5.22    5.25    5.46    6.13   6.16

 Z autobusového nádraží

     x             x           x x           x,d         x, i x
  6.59    7.11    7.18    7.43    7.51   12.54 12.56
    x,d            x           x x, c        x, d          x x
 13.27  13.29  13.40  14.07  14.35  15.15 15.16
   x, d                                                      
 19.52                                         

Do Uherského Hradiště
     x      x, 6, j    6, g x         x          6 x
  5.15    6.21    6.49    6.57    8.02    8.20   8.45
     b             b           x 6,g         +         6, g 6
  9.39   11.24  11.50  12.21  12.34  13.55 14.57
   g, j            x           x +         x, c        5, n x
 15.25  17.18  17.57  18.04  18.33  18.57 19.14
     x          +, o       x, i
 19.48  19.52  22.36

Do Žlutavy
     x          x         x x         x        x, d x, i
  4.50    5.12    6.32    8.57   10.20  12.22 12.30
   6, g       x, c, k        x x            x          + 6, g
 12.55  14.12  14.40  14.42  16.45  17.55 19.25

Do Halenkovic  
     x        6, g     x, d x, d       x          b x, d
  6.06    6.15    6.55    9.10   10.25  11.09 12.22
     x         x, 6, g     x, d         x, +, j      x, d x, d
 14.42  14.45  16.05  17.05  19.05  20.23 22.34

Do Pohořelic
     x           6, g         x x           +        x, c, k 6, g
  6.47   10.00  10.20  10.35  12.00  12.40 13.15
   x, d         x, d         x x            x            x  +, j
 13.47  14.35  14.55  16.10  17.10  18.40 19.24
   x, d                                                      
 22.37                                         

Do Komárova
     x             x           x 6, g         x            x 6, g
  5.15    5.40    6.35    6.49    6,57    8.45  10.00
     x             x          + +       x, c, k      6, g x, c, k
 10.20  11.50  12.00  12.34  12.40  13.15 13.40
     x             x           x +          +           x 6, g
 14.45  17.10  17.18  17.25  18.04  18.40 18.55
   +, j         x, d                                       
 19.24  22.37                                         

Do Brna
  b, g        6         x +, j      6       g, j +
  6.21    8.20    9.22   10.17  14.57  15.25 17.57
   5, h        +, o                                      
 18.57  19.52                                                   
                                                        
           
           

Od hospodářské školy
Do Zlína
     x             x           x x            x              6, g
  4.35    4.48    5.47    6.00    7.17    8.20  10.28
    +            x           x 6, g     x, c, k        x x
 12.28  12.32  12.55  13.43  14.38  15.00 21.13

Do Otrokovic
     x             x           x x            x            x x
  5.23    6.22    6.55    7.41   11.02  13.27 13.29
     x             x           x                             
 14.03  16.32  18.31                                       

Vysvětlivky:
x  -  jede v pracovní den
+ -  jede v neděli a státem uznaný svátek
1 - 7- jede v určitý den v týdnu (pondělí – neděle)
a -  jede 1 - 5
b -  jede v sobotu a +
c  - jede do 30. VI. a od 1. IX.
d  -  nejede 12. IV. a 5. VII.
e  -  nejede 16. VII. – 16. VIII.
f   -  jede od 1. VII. do 31. VIII.
g  -  nejede 1. a 8. V.
h  -  nejede od 28. VI. do 6. IX.
i   -  jede 16. VII. až 16. VIII.
j   -  nejede 11. IV. a 4. a 5. VII.
k  -  nejede 30. I. až 8. II., 8. a 9. IV. a 27. a 29. IX.
m -  jede 30. I. až 8. II., 8. a 9. IV. a 27. a 29. IX.
n -  nejede 26. VI. až 29. VII.
o  -  nejede 11. IV.
p  -  nejede 4. VII.          

Odjezdy ze Zlína – bez značky jsou odjezdy 
z autobusového nádraží
S      - Svit, obchodní centrum
A, S  - autobusové nádraží i Svit
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Odjezdy autobusů do Na pa je del 
Do Uherského Hradiště
     x             x         6, g x            x            b b
  5.17    6.07    6.51    6.55    8.47    9.41  11.26
     x            +          x x            x           + x
 11.52  12.36  13.17  14.12  17.20  18.08 19.19
     x                                                        
 22.40       

Odjezdy z Pohořelic do Napajedel
     x           6, g         x x, d          x            x x
  4.35    4.55    5.19    5.40    6.03    7.05   7.10
  x, m      x, c, k      x, d x           x            x x
 12.50  13.02  14.03  14.50  15.11  15.23 16.25
    +          6, g       x, d                             
 17.42  19.12  20.15                                       

do Zlína
     x        6, g    x, m x, c, k     x        x, d 
  4.35    4.55   12.50  13.05  16.25  20.15     

do Otrokovic, aut. stanice
     x          x         x x, d       x            
  5.19    6.03    7.10   14.40  15.11

Odjezdy z Komárova do Napajedel
     x        6, g     x, c x         x        6, g x
  4.32    4.45    5.15    5.34    5.55    6.15   6.18
     x             x             6, g         x           + x, +
  7.00    7.36    8.15   10.20  10.57  11.25 12.20
 x, c, k         x         6, g x, c, k        x            x +
 12.55  13.24  13.35  13.55  14.55  15.15 16.33
    +            x         6, g x, d                          
 17.35  19.00  19.05  20.05                            

do Zlína 
   6, g                      6, g x, +       6, g          x x, d
  4.45    8.15   10.20  12.20  13.35  14.55 20.05

do Otrokovic, aut. stanice
     x          x         x x         x          x 
  5.55    6.18    7.00    7.36   10.57  13.24     
                                                              

ze Zlína  
x,6,g,S  x,A,S      x x     x,6,g,S   6,g x,c 
  5.05    5.15    5.20    5.25    5.40    5.50   6.05
6,+,g,j        x         x, d x, S         x           x x
  6.05    6.10    6.20    6.25    6.40    6.45   6.50
     x             6         1, e x          x, d          x 6, +
  7.30    8.00    8.05    8.20    8.45    9.00   9.15
     x         x, +, j       x S, 7, j        b              x
  9.25   10.00  10.30  10.30  10.45  11.00 11.25
     x         x, 6, g   6, g, S  x          x, S        x, d 6, g
 11.55  12.00  12.30  13.00  13.05  13.20 13.30
     x       x, 7, j, S   x, c, k x        x, 6, g      x, c 6
 13.35  13.40  13.45  14.00  14.20  14.25 14.35
     +          x, S        g, j 5, h         x            x x, A, S
 14.45  14.50  15.00  15.25  15.35  16.05 16.20
                 +, S        x x          b, o        x, c x, S
 16.40  17.00  17.20  17.30  17.35  18.10 18.10
   6, g       x, +, j     5, n b, g, j        x          7, o x, d
 18.30  18.35  18.40  19.00  19.20  19.30 21.00
   x, d           x       x, +, j
 22.10  22.15  22.40                                       

Z Otrokovic - aut. st.     
     x        x, c       x x         x         x, i x
  5.00    5.30    5.55    6.00    6.10    6.25   6.30
   x, d         x, d      x, c, k x            x            x x
  6.40    6.55    6.55    8.20    8.28    8.45  10.00
     x           x, d         x x, c, k        x            x x
 10.40  12.10  13.15  13.50  14.10  14.25 14.30
   x, d           x           x x          x, d         x 
 15.35  15.40  17.00  19.00  20.10  22.15

Z Uherského Hradiště
     x           x, c        x, f x          x, c          x 6, g
  4.45    4.50    4.55    5.08    5.10    5.20   5.45
     x             x         x, c x         1, e          x x, 6, g
  6.20    6.45    7.00    7.05    7.20    7.27   7.30
                    x           x x            x            x x 
  7.50    8.00    8.15    9.10    9.30   10.10 10.30

 b, g, j         +          x 5           x            x x, 6, g
 10.45  11.00  11.30  11.35  12.05  12.15 12.20
     x           g, j          x x, d          x            x x
 12.35  12.45  13.00  13.15  13.55  14.00 14.30
     x             x           x  +        x, c          x x
 14.48  15.20  15.50  16.10  16.20  16.35 17.20
   6, g         5, n       7, o x         x, 7,j           7, j
 17.25  17.43  17.43  18.05  18.10  19.20 19.40
 7, o, p         x           x                             
 19.45  20.30  20.50

Ze Žlutav
     x          x         x x         x        6, g x
  4.35    5.15    5.35    7.00    9.15    9.50  10.30
    +            x         6, g x,c, k        x           x.d x
 11.50  12.45  13.05  14.30  15.00  16.20 17.00
     x                                                        
 21.00                                                              

Z Halenkovic
     x          x       6, g x, d       x          b x,d
  4.37    4.57    5.02    5.58    6.37    6.52   7.32
   x, d                      x, d x, 6, g    x, +, j      x, d x,d
 10.12  12.37  13.12  15.32  17.37  19.37 20.52

Z Brna
  1, e      1, h       x 5        x      b, g, j x, 6, g
  5.50    7.30    8.00    9.55   10.30  10.45 11.10
     x             x           x 5, h,      7, f        6, g x, 7, j
 13.05  14.40  14.45  16.00  16.00  16.20 17.00
                  7, j        7, e                             
 17.20  18.25  18.40                                                

Z Prahy, Florenc, UAN  
     x          6       7, g                        
 12.00  13.30  16.00

(bez záruky)

 K jakým změnám dochází od 1. led-
na 2004 ve zdaňování příjmů ze závislé 
činnosti?

Odpověď: K první změně dochází ve 
zdaňování příjmů ze závislé činnosti podle 
§6, odst. 4) zákona. V úpravě do 31. prosince 
2003 se podrobovaly příjmy srážkové dani 
ve výši 15% v případě, kdy zaměstnanec ne-
měl podepsáno prohlášení k dani z příjmu 
a pokud jeho měsíční příjem nepřekročil 3 
000 Kč. Tento limit se pro příjmy zúčtované 
od ledna 2004 zvyšuje na 5 000 Kč. 

Dále se mění §6, odstavec 9, písm. d) . 
V úpravě platné do 31. prosince 2003 bylo 
od daně osvobozeno nepeněžní plnění ze 
zisku po zdanění v úhrnu nejvýše částka 
10 000 Kč za kalendářní rok, jednalo-li se 
o poskytnutí zahraniční rekreace včetně 
zahraničních zájezdů. Jako plnění zaměst-
nanci bylo posuzováno i plnění poskytnu-
té rodinným příslušníkům zaměstnance. 
Od roku 2004 se částka zvyšuje na 20 000 
Kč a nově se vztahuje i na tuzemskou 
rekreaci. 

K další změně došlo v uplatňování 
nezdanitelných částek podle §15 zákona 
o dani z příjmu. Nezdanitelná část základu 
daně na vyživované dítě §15, odst. 1, písm. 

b) se zvyšuje o 2 040 Kč, tj. z 23 520 Kč na 
25 560 Kč. 

Nově je zavedena nezdanitelná část zá-
kladu daně ve výši příspěvků zaplacených 
odborům podle §15, odst. 14, maximálně 
1,5 % zdanitelných příjmů, respektive 3 000 
Kč. K těmto příspěvkům může zaměstna-
vatel přihlédnout až při ročním zúčtování 
daně. 

(základu daně), to má vliv na snížení vy-
měřovacího základu pro pojistné. 

Pro účely důchodového pojištění se 
budou OSVČ rozdělovat na:

- OSVČ, které budou samostatnou výdě-
lečnou činnost vykonávat jako svou hlavní 
činnost. Tyto osoby budou vždy bez ohle-
du na výši dosahovaného příjmu účastny 
důchodového pojištění a budou platit po-
jistné na důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti alespoň 
z minimálního vyměřovacího základu.

- OSVČ, které budou samostatnou 
výdělečnou činnost vykonávat jako svou 
vedlejší činnost – budou nadále účastny 
důchodového pojištění v závislosti na výši 
dosahovaného příjmu. 

Podrobněji se k problematice sociální-
ho a zdravotního pojištění ještě vrátíme.

Daňový kalendář:
26. ledna - Přiznání k dani z přidané 

hodnoty za prosinec a IV. čtvrtletí 2003
30. ledna – Zákonné pojištění odpověd-

nosti za škodu (za I. čtvrtletí 2001)
2. února – Přiznání k silniční dani a 

platba silniční daně za rok 2003
Ing. Antonín Dospiva, 

daňový poradce č. 1598, 603 759 133

Daně a jak na ně
Dotaz: Jako podnikatel, osoba samostat-

ně výdělečně činná (OSVČ), platím sociální 
a zdravotní pojištění. Psalo se o zhoršení 
podmínek pro podnikatele. O co se kon-
krétně jedná?

Odpověď: V oblasti sociálního a zdravot-
ního pojištění dochází k řadě změn. V prvé 
řadě dochází ke změně ve výši vyměřovacího 
základu. Zatím co v roce 2003 byl vyměřovací 
základ ve výši 35 % příjmu ze samostatné 
výdělečné činnosti po odpočtu výdajů, od 
roku 2004 se zvyšuje na 40 %. 

Obecně lze konstatovat, že to co má vliv 
na snížení výše rozdílu mezi příjmy a výdaji 



NAPAJEDELSKÉ 1/20046 Aktuálně

Nedávno jsme dostali řadu vánočních a 
novoročních přání. Sami jsme řadu pozdravů 
svým přátelům a příznivcům zaslali. Občan-
ské roky se počítají na kalendářní, ty naše na 
školní. Bilancovat je však zvykem na sklonku 
každého končícího roku.

Základní umělecká škola Rudolfa Fir-
kušného Napajedla sídlí v nové škole čtyři 
měsíce. Prázdniny před začátkem roku byly 
plné usilovné práce. Pod záštitou městského 
úřadu probíhala intenzivní adaptace kláštera 
na uměleckou školu. Každý týden jsme se na 
konzultačních dnech setkávali se zástupci úřa-
du, debatovali o postupu prací. Po domluvě 
docházelo k dílčím změnám, které byly ku 
prospěchu budově a jejímu novému poslá-
ní. Díky vstřícnosti napajedelských radních a 
celého městského zastupitelstva máme školu, 
na kterou můžeme být pyšní. Zaregistrovali to 
samozřejmě i ředitelé a kolegové z okolních 
základních uměleckých škol a přiřkli nám 
pořádání okresního kola celostátní soutěže 
v komorní hře s převahou dechových nástrojů. 
Napajedla tak mají školu, jejíž význam v rámci 
regionu roste a bude se nadále zvětšovat. Za 
zmínku stojí úmysl přidat od září k hudebnímu 
a výtvarnému i obor literárně dramatický. Jak 
se vám učí v nové škole?

Na tuto otázku odpovídáme dost často. 
A rádi, neboť odpověď je kladná. Ano, máme 

Jak se nám učí v nové škole
důstojné podmínky pro svou práci. Zatím jsme 
žáky školy vedle dětí i my, učitelé. Zvykáme 
si na akustiku každé třídy a rozlehlých cho-
deb. Učíme se používat koncertní sál kaple i 
školy. V kapli jsme ostatně koncertovali hned 
po jejím zpřístupnění veřejnosti. V prosinci 
2002 jsme sem přivedli celý houslový soubor. 
Děti si zahrály a málem nedýchaly úžasem, 
jak jim to krásně zní. Následovala další vy-
stoupení na vernisážích. Sál ve škole jsme 
zaplnili hudbou při besídkách pro rodiče a 
naposledy při vánočním koncertu. Letošní 
koncertní sezónu v kapli zahájíme poctou 
Rudolfu Firkušnému 28. ledna.

Ano, učíme se se školou zacházet. 
Rozhodovat, které prostory jsou vhodné 
pro konání různých akcí. Jak sestavit pro-
gram, abychom zvládli nával posluchačů. 
Poslední vánoční koncert pro nás byl velkým 
poučením. 

Věříme, že prioritou pro naše koncertní 
návštěvníky, jsou výkony malých umělců. 

Městu patří dík za vstřícný přístup 
k uměleckému vzdělávání dětí. Napajedla i 
celý region mají v Základní umělecké škole 
R. Firkušného instituci, která město zvidi-
telňuje v rámci kraje v oblasti vzdělávání a 
nabízí alternativu pro trávení volného času 
mládeže.

Pedagogové ZUŠ

Rada města na svém jednání 18. prosince 
2003 rozhodla o zrušení odloučeného praco-
viště Mateřské školy Napajedla na Nábřeží a 
současně o ukončení jeho provozu. Rozhod-
nutí bylo učiněno z organizačních a technic-
kých důvodů. Organizačními důvody jsou 
malý počet dětí a problémy s personálním 
zajištěním výchovně vzdělávacího procesu 
v MŠ Nábřeží. Přemístěním dětí a všech 
zaměstnanců do MŠ Komenského budou 
optimálně využity prostory školky (sauna, 
bazény, zahrada), posílena kvalitní odborná 
péče speciálních pedagogů (logopedická 
třída) a možnost plynule naplňovat vzdě-
lávací cíle s dostatečným pedagogickým 
zajištěním. 

Na základě havarijního stavu ležaté 
kanalizace, kdy došlo v průběhu loňských 
prázdnin k jejímu výškovému sednutí pod 
úroveň hlavní stoky a rozsáhlých porušení 
obvodového zdiva trhlinami, bylo zpracováno 
statické posouzení objektu MŠ na Nábřeží. 
Tato porušení jsou zapříčiněna nerovno-
měrným sedáním objektu, souvisejícím 
s hydrogeologickými poměry zájmového 
území řeky Moravy a s extrémními klima-
tickými podmínkami - povodně v r. 1997 a 
extrémní sucho v r. 2003. Celkový rozsah 
porušení objektu MŠ je značný a vyžaduje 
bezodkladnou sanaci stavebních konstrukcí, 
odhad nákladů předpokládá výraznou fi-
nanční částku. 

O dalším osudu této budovy MŠ 
bude rozhodovat zastupitelstvo města, 

prozatím v této věci nebyla vedena žád-
ná jednání. 
Mgr. T. Zatloukal za Radu města Napajedla 

Zrušení mateřské školy na Nábřeží

NTV cable s.r.o.
Rada města Napajedla v působnosti 

valné hromady NTV cable s.r.o. souhla-
sila se zaměstnáním servisního technika 
TKR na hlavní pracovní poměr, schválila 
ceník služeb TKR bez DPH na rok 2004, 
ceník datových služeb na rok 2004 a 
rozpočet společnosti NTV cable s.r.o. 
na rok 2004. 

Bytové a tepelné hospodářství
Rada města Napajedla v působnosti 

valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. 
doporučila zastupitelstvu města snížit 
kapitál společnosti o částku 5 594 384,- 
Kč, která je zaúčtována jako zůstatková 
hodnota zlikvidovaných kotelen A, B, C na 
Nábřeží. Souhlasila s návrhem na vyrov-
nání závazků a pohledávek mezi městem 
Napajedla a společností NBTH, s.r.o. za 
roky 2000, 2001 a 2002 a s tím souvisejícím 
financováním závazků města ve výši 88 
875,18 Kč a uložila NBTH, s.r.o. realizovat 
další úsporná opatření, která ovlivňují 
hospodaření společnosti, přehodnotit 
sazby za pronájem nebytových prostor a 
kotelen, které hradí společnost městu a 
snižovat provozní náklady. Zabývala se 
aktualizaci mandátní smlouvy a stanovení 
pravidel komunikace mezi NBTH a měs-
tem. Nesouhlasila s navrženým způsobem 
důchodového pojištění zaměstnanců v 
souvislosti s pojištěním podnikatelských 
rizik. Navrhla řešit pojištění samostatně, 
případně u více pojišťoven a za podmínky 
spoluúčasti zaměstnance. Další podmín-
kou sjednání smluv je vytvoření finanč-
ních zdrojů v hospodaření společnosti. 
Předmětem dalšího jednání byl nabídkový 
rozpočet na výměnu stupaček bytového 
domu Nerudova 1290-1291. Předložení 
rozpočtu na rok 2004 bylo stanoveno na 
15. ledna 2004.

Zástupci NBTH předložili ústní návrh 
na rekonstrukci kotelny pro lokalitu Malina 
(3 bytové domy, z toho jeden ve vlastnic-
tví města). Na rekonstrukci je zpracována 
projektová dokumentace, předpokládaný 
odhad nákladů činí 4,1 mil. Kč. Společ-
nost investuje z vlastních zdrojů 2,1 mil 
Kč. Dofinancování je navrženo z částky 
ve výši 2,521 mil. Kč, která byla převe-
dena z příspěvkové organizace Bytové 
a tepelné hospodářství na účet města 
v roce 2003.

Než budou zahájeny práce na rekon-
strukci kotelny, je nutné ověřit na základě 
předběžné nabídky zájem zásobovaných 
subjektů o dodávku tepla z této kotelny i 
v budoucnosti.

Technická správa města
Rada města v působnosti valné 

hromady TSM s.r.o. uložila řediteli spo-
lečnosti nejpozději 15. 1. 2004 předložit 
návrhy na vyrovnání ztráty společnosti., 
plán obnovy strojového vybavení a návrh 
rozpočtu na rok 2004.

Společnosti města

Oznámení občanům
Vánoční stromky soustřeďte 

kolem sběrných nádob, technická 
správa je odveze !

Regiontour 2004
13. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech, Regiontour, proběhl 
v Brně, 8.- 11. ledna 2004. Napajedla se zú-
častnila v rámci expozice Zlínského kraje. Do 
společného stánku jsme dodali 8 kilogramů 
tiskových materiálů a zpátky do Napajedel 
přivezli 17 kilogramů prospektů a map z celé 
ČR. Všechno si můžete prohlédnout v Měst-
ském informačním centru a sami zhodnotit 
informace v této váze obsažené.    IN

Rada města děkuje rodičům a 
dětem z bývalé školky Nábřeží za po-
chopení řešení celé situace. Přeje jim, 
aby si v novém prostředí všichni brzy 
zvykli a věří, že s nabídkou služeb MŠ 
Komenského budou spokojeni.   
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KINO Napajedla

Městské divadlo Zlín

Slovácké divadlo 
Leden 2004

!   17. sobota - Sen noci svatojánské. Premiéra 

!   19. pondělí - Šakalí léta
!   20. úterý - Výstřely na Broadwayi
!   20. úterý - Zase jsem se umýval zbytečně
!   21. středa - Othello
!   22. čtvrtek - Rychlé šípy
!   23. pátek - Červené střevíčky
!   24. sobota - Sen noci svatojánské
!   25. neděle - Sen noci svatojánské
!   27. úterý - Šakalí léta
!   28. středa - Othello
!   29. čtvrtek - Sen noci svatojánské
!   30. pátek - Šakalí léta
!   31. sobota - Divadelní ples

KulturaKultura

Koncert na závěr roku
Ke společnému loučení se starým rokem 

pozvali městští zastupitelé občany Napajedel 

do Klášterní kaple. Čekal je tu hluboký hudeb-

ní zážitek v podání mladých umělců z JAMU 

Brno a AMU Praha. Pozvání přijalo několik 

desítek občanů a v sále se shromáždilo na 

osmdesát hudbymilovných posluchačů (foto 

1). K novoročním pozdravům a poděkování 

umělcům Kamilu Žvakovi, Ondřeji Hubáčkovi, 

Kataríně Turňové a Janu Syrovátkovi připojila 

dík a přání všeho dobrého i předsedkyně sboru 

pro občanské záležitosti Marie Vaňáčová (foto 

2). Koncert skončil, ale večer pokračuje a slova 

přání je třeba potvrdit přípitkem (foto 3). 

Foto A. Jirků

Koncerty meditativní hudby
Nevšední hudební večer v meditativní 

atmosféře vám nabízí Spolek integrální jógy. 

V úterý 24 února v Bratislavě a ve středu 25. 

února v Praze vystoupí hudebník Sri Chin-

moy. Jeho prostá, intuitivní hra na rozličné 

nástroje vypráví o věčném hledání pravdy, 

harmonie a štěstí. Hra na flétnu a indický esraj 

vyvolává atmosféru hlubokého míru, ohro-

mující improvizace na klávesy jsou projevem 

dynamické duchovní energie. V doprovodu 

hudebního nástroje zazní písně v angličtině 

i v hudebníkově rodné bengálštině.  

V Bratislavě je místem konání Tenisové 

centrum, v Praze T-Mobil Aréna na Výstavišti. 

Začátky koncertu jsou ve 20 hodin, vstup je 

zdarma, počet míst je však omezený. Máte-li 

zájem o tento nevšední zážitek, můžete si pře-

dem vyzvednout vstupenky v síti Ticketpro 

nebo si je rezervovat na tel. 286 840 336 nebo 

na www.srichinmoy.cz. Infolinka 737 026 266

2

1

3

!   Neděle 18. ledna

      TAJEMNÁ ŘEKA - Americké kriminální 

drama v režii Clinta Eastwooda. Příběh 

tří kamarádů z dětství, které osud po 30 

letech postaví na opačné strany zákona. 

!   Středa čtvrtek 21. a 22. ledna

      BOŽSKÝ BRUCE - Jim Carey jako Bruce  má 

obzvlášť špatný den. Obviní Boha za příčinu 

všeho zla a nespravedlnosti na Zemi. Bůh 

jej vyslyší a dá mu na týden moc a vládu 

nad světem, aby mu ukázal, jak se to dá 

dělat lépe a s humorem… 

!   Neděle 25. ledna

       SENTIMENT - V prvním filmu režiséra T. 

Hejtmánka hraje J. Kodet Fr. Vláčila. Hraný 

dokument je poctou tomuto před časem 

zemřelému vynikajícímu českému filmaři. 

!   Středa. čtvrtek 28. a 29. ledna

       HLEDÁ SE NEMO - V pestrobarevných a 

teplých vodách Velké útesové bariéry žije 

ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze 

sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo… jak 

velké starosti dovedou být s malou rybičkou  

vypovídá kouzelná animovaná komedie. 

      Začátky představení v 19.30 hodin, vstup-

né 55 Kč.

Leden - VELKÝ SÁL 

!   17. sobota Lumpacivagabundus

!   20. úterý Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška

!   21. středa Lumpacivagabundus

!   22. čtvrtek  Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška

!   22. čtvrtek Komedie o narození vizovic-

kého Ježíška

!   23. pátek Hotel Viktoria

!   27. úterý Bajaja

!   28. středa Jakub a jeho pán

!   29. čtvrtek Calandriáda

!   29. čtvrtek Vyhlášení nejúspěšnějších spor-

tovců a sportovního kolektivu města Zlína 

za r. 2003 

!   31. sobota Pokušení sv. Antonína, Diva-

dlo Semafor Praha  

Ceník vstupného:

-   Premiéra a večerní představení 80,- až 

120,- Kč

-   Odpolední představení v 17 hod.a dopo-

lední představení pro školy  40,- Kč

-   Odpolední představení ve 14.30 hod. 50 Kč

STUDIO Z
!   26. pondělí Oněgin
Vstupné 90,- Kč

 Naučná literatura
Carter Philips: Trénink paměti a kreati-

vity. Prostřednictvím testů v publikaci je mož-

né si procvičit paměť, kreativní myšlení, logické 

uvažování, mentální tempo a intelekt.

Dupuy Ernest: Úspěšný dialog. Pře-

hledná a praktická publikace popisuje, jak 

by měl člověk přizpůsobit své chování, když 

se setkává s těžkostmi při dialogu s druhými 

lidmi.

Doyon Lauise: Hry pro všestranný 

rozvoj dítěte. Náměty na hry a cvičení pro 

všestranný rozvoj dítěte do 6 let.

Janků Martin: Byty, stavby, nemovitosti, 

právní problémy a jak je vyřešit. Příručka 

Nové knihy v Knihovně Napajedla
poradí, jak kupovat a prodávat nemovitosti, 

poradí s hypotékou, nájemní smlouvou, jak 

zastavit nemovitost, jednat se stavebními úřady 

a uvádí vzory smluv.

Cestopis
Škrla Petr: O Africe s humorem aneb 

příhody strejčka Škrly. Poutavé a humorné 

vyprávění o Africe.

Beletrie
Coelho Paulo Pátá hora. Autor se vrací 

do středověké Fénicie, aby na příběhu proroka 

Eliáše sledoval jeden lidský osud od propasti 

nevyhnutelné tragédie až k odhodlání volit si 

svou vlastní cestu životem.



8 NAPAJEDELSKÉ 1/2004

NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla. Vychází dvakrát za měsíc v nákladu 800 ks ! Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat 

stanoviska vydavatele ! Řídí redakční rada ve složení: Josef Souček tel. 737 230 563, B. Velecká tel. 606 575 674, J. Tupý a S. Hradil ! Grafická úprava 

a sazba Stanislav Hradil tel. 602 249 672 ! Tisk HART press spol. s r.o. Otrokovice tel. 577 926 207 ! MK ČR E12958.

VYDÁVÁ MĚS TO NA PA JED LA
ROČNÍK IX.

CENA 4,- Kč LEDEN 2/2004

Uzávěrka příštího vydání 
Napajedelských novin 
je ve středu 21. ledna

Aktuálně z hřebčínaAktuálně z hřebčína

Nastalo zimní období, kdy se příroda uloži-

la ke spánku. Tato doba je však nejvhodnější k 

provedení zásahů do městské zeleně. Pracov-

níci Technické správy města, s.r.o. Napajedla 

mají nyní plné ruce práce s kácením stromů ať 

již z důvodů zdravotních nebo estetických. K 

největšímu zásahu do městské zeleně došlo v 

měsíci prosinci 2003 v ulici Komenského. Jed-

nalo se o alej kulovitých jasanů na celé horní 

straně ulice. Na základě mnoha dotazů občanů 

bychom vás nyní chtěli seznámit s několika 

důvody, proč k tomuto kroku došlo.

V říjnu 2003 projednala komise životního 

prostředí a veřejného pořádku plán dlouhodo-

bých akcí,kdy součástí diskuse byla i problema-

tika obnovy zeleně ve frekventovaných částech 

města. Mimo jiné zde byl konzultován i stav 

zeleně v ulici Komenského. Komise pověřila 

oddělení životního prostředí Městského úřa-

du Napajedla, aby provedlo místní šetření ve 

věci kontroly estetického a zdravotního stavu 

zeleně ve výše zmíněné ulici ve spolupráci s 

odbornou zahradnickou firmou. Koncem mě-

síce října bylo toto provedeno za spolupráce 

firmy GARDEN MORAVIA s.r.o. Dolní Němčí, 

která má svou pobočku ve Spytihněvi. Konzul-

tací s odborným zahradnickým pracovníkem 

bylo doporučeno provedení sanace celé horní 

aleje kulovitých jasanů v ulici Komenského a 

příprava nové výsadby. S tímto doporučením 

byla seznámena komise ŽP a VP na svém zase-

dání dne 6.11.2003. Téhož dne komise provedla 

i místní šetření v uvedené ulici a doporučila 

Radě města, aby sanaci dřevin schválila. Záro-

veň byla zanesena do návrhu rozpočtu na rok 

2004 finanční částka na obnovu zeleně ve výše 

uvedené ulici. S doporučením komise a násled-

ným rozhodnutím Rady města (usnesení č. 

461/11/2003)byli prostřednictvím písemného 

oznámení seznámeni všichni občané, bydlící 

v horní části ulice. 

Rada města při svém rozhodování vy-

cházela ze závěrů šetření odborného zahrad-

nického pracovníka,kdy bylo konstatováno, 

že některé stromy jsou napadeny houbovou 

chorobou,rouby korun jsou nešetrným oře-

zem silně porušeny a uvedené dřeviny již 

nikdy nebudou mít estetický kulovitý tvar 

takový, k jakému byly původně vyšlechtěny 

a roubovány.

Uvedená ulice je jednou z více frekven-

tovaných částí města, v minulých letech zde 

bylo provedeno položení nového koberce na 

komunikaci a v této souvislosti bylo dopo-

ručeno provedení revize zeleně tak, aby se 

Komenského ulice stala ulicí  reprezentativ-

ní,s ucelenou výsadbou zeleně, na kterou by 

v budoucnu měla navázat i celková oprava 

chodníků. Samozřejmě, že byly brány v úvahu 

i další okolnosti, kterými je například narušení 

inženýrských sítí stávajícím kořenovým sys-

témem. A nejen narušení inženýrských sítí, 

ale v některých místech již hrozilo i narušení 

obvodového zdiva přilehlých nemovitostí.

V jarním období roku 2004 ( dle počasí) 

bude v uvedené ulici provedena náhradní vý-

sadba. Doporučenou dřevinou k výsadbě je 

kultivar ozdobné sloupovité třešně - ´Prunus 

serrulata Ámanogava´. Výsadba doporuče-

ných stromů by měla být kombinována s vý-

sadbou živých plotů, zvláště v místech, kde je 

zelený pás velmi úzký a svahovitý. Následnou 

údržbu nově vysazené zeleně bude provádět 

Technická správa města, s.r.o. Napajedla. 

Pokud by občané měli zájem o další informa-

ce týkající se údržby městské zeleně - náměty na 

zlepšení, připomínky, dotazy, mohou se obrátit 

na oddělení životního prostředí Městského úřa-

du Napajedla - tel. 577 100 917 nebo na Technickou 

správu města, s.r.o. tel. 577 100 958.

Věříme, že novou výsadbou dřevin Ko-

menského ulice nejen zkrásní, ale přispěje i 

ke zlepšení estetiky bydlení.

Stanislava Kozmíková, 
oddělení životního prostředí

Příprava nové výsadby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích

pořádá tradiční

HASIČSKOU ZÁBAVU
v sobotu 7. února 2004 od 19,30 hod.

v sále SOKOLOVNY v Napajedlích
Občerstvení • Bohatá tombola

Hraje skupina EX DUO, Vstupné 50,- Kč 
Srdečně zvou pořadatelé

Nový rok v Hřebčíně
Letos na sebe první hříbátka nenechala 

dlouho čekat a hned první den v roce se 

narodila rovnou tři. Dvě z nich patří do napa-

jedelského chovu – hnědák otce Security Risk 

a matky Ceary (foto nahoře) a tmavá hnědka 

House Rulese a Vodky. A na svět pospíchala 

další - do pátku 9. ledna přivítali v hřebčíně 

rovný tucet hříbat.

Ryzáček maminky Larissy byl na světě 

teprve několik hodin . Evidentně ho to všechno 

zmohlo a vrozená síla otce Rainbows for Life 

se ještě neprojevila. To ve vedlejším stání o 

dva dny starší ryzka už vesele skotačila kolem 

maminky Sherpy (foto dole). Zatímco Sherpa 

přivedla na svět svého prvního potomka, pět-

advacetiletý tatínek Dara Monarch už slušné 

stádo a ač kmet mezi hřebci, ani ne poslední. 

Až budou nohaté klisničce vybírat majitelé 

její jméno, bude začínat stejnými písmeno 

jako jméno její matky. A protože její srst září 

jako nazlátlý koňak s kapkou tmavěčerveného 

sherry, bude jí jistě i slušet.

Prvorozené hříbě maminky Sherpy je 

letošním osmým napajedelským hříbátkem 

a do konce roku jich v hřebčíně čekají pět-

ačtyřicet.  -veb-

se bude konat 

v sobotu 31. ledna 2004

v sokolovně Na pa jed la.

XX. entomologický den 
a výstava


