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1. Úvodní slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám výroční zprávu, kterou město Němčice nad Hanou
zpracovává od roku 2003. Cílem výroční zprávy je informovat Vás o událostech
a realizovaných záměrech v daném roce.
Město má zpracovaný a zastupitelstvem schválený Strategický plán rozvoje,
který stanovuje vizi rozvoje města ve všech oblastech, což jsou především
investice, školství, kultura a sport, zdravotnictví a sociální oblast. Jeho součástí
je také zásobník projektů a opatření, který je pravidelně aktualizován.
Rok 2011 byl ovlivněn světovou hospodářskou krizí a i česká ekonomika
Ivana
vykazovala známky recese. Rozpočet města Němčice nad Hanou byl sestaven s
Dvořáková
starostka
ohledem na tuto skutečnost. Přesto nebyly daňové příjmy stoprocentně
naplněny. Také příjmy z poplatků za uložení odpadu, oproti předpokladu byly nižší o 2,6 mil Kč.
Přes tyto skutečnosti město pokračovalo v plánovaných investičních akcích. Probíhala dostavba
kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod, byla dokončena rekonstrukce Chvátalovy ulice a
provedena rekonstrukce ulice Chmelín, pokračovalo se v přípravě projektu a žádosti o dotaci
z ROP na výstavbu sportovní haly a byla uhrazena zbývající část pozemků, odkoupených od
společnosti EASTERN SUGAR Česká republika, a.s. Výdaje roku 2011 překročily hranici 100 mil.
Kč.
Mimo investiční akce a opravy majetku města podpořilo město grantovým programem a
rozdělením výtěžku s výherních hracích přístrojů činnost neziskových organizací, které u nás
působí. Příspěvky na činnost městem zřizovaných příspěvkových organizací se pohybovaly
v intencích předešlých let. Částkou 1,4 mil. Kč byla financována činnost jednotky požární
ochrany. V oblasti péče o kulturní památky byl z vlastních finančních prostředků restaurován
kříž, nacházející se směrem na Vrchoslavice.
Kulturní a společenský život města je velmi bohatý, a to díky činnosti neziskových i
příspěvkových organizací.
Můžeme konstatovat, že rozvoj města je plánovitý a i přes určité ekonomické problémy státu se
nezastavil. Pevně věříme, že tento rozvoj bude pokračovat v souladu s platným strategickým
plánem.

Ivana Dvořáková
starostka města Němčice nad Hanou
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2. Základní informační, identifikační a statistické údaje
Město Němčice nad Hanou leží v jihovýchodní části kraje Olomouckého, na levém břehu řeky
Hané v nadmořské výšce 204 metrů a rozkládá se na území o katastrální výměře 1 202 ha.
Oficiální název
Adresa
Telefon
ID datové schránky
e-mail

Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27
Němčice nad Hanou
582 386 012, 582 302 311
udbb4fb
podatelna@nemcicenh.cz

IČ
DIČ
Číslo účtu

00288497
CZ00288497
155969756/0300, ČSOB a.s.

Počet částí:
Katastrální výměra
Nadmořská výška:
Počet obyvatel:
Průměrný věk:
Pošta:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Školská zařízení:

Vodovod:
Plynofikace:
Kanalizace (ČOV):

1
1 202 ha
204 m n. m.
2020
40,7
ano
ano
ano
Základní škola Němčice nad Hanou
Mateřská škola Němčice nad Hanou
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou
ano
ano
ano

Skladba obyvatel – průměrný stav za r. 2011
Počet dospělých mužů: 807
Počet dospělých žen: 849
Počet dětí do 15 let a mládeže do 18 let: 364
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3. Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou
Obec, jako územně samosprávný celek, vykonává svoji samostatnou působnost
prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní
úřad. Zastupitelstvo je volené občany v přímých komunálních volbách. Do samostatné
působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud
nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále
záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.
Přenesenou působnost, tj. státní správu, vykonávalo město Němčice nad Hanou v rozsahu
pověřeného úřadu v oblastech sociálních věcí, stavebního zákona a oblasti životního prostředí,
pro tyto obce: Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce, Pavlovice,
Unčice, Mořice, Koválovice - Osíčany, Tištín, Dřevnovice, Dobromilice, Doloplazy - Poličky,
Víceměřice, Nezamyslice – Těšice.
V záležitostech matriky je výkon státní správy prováděn pro obce: Němčice nad Hanou, Hruška,
Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Mořice, Pavlovice, Unčice, Vitčice, Srbce.

3.1 Samospráva města
Počet členů obecního zastupitelstva je určen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v závislosti k
počtu obyvatel obce. Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou je 15-ti členné.
Na základě výsledků komunálních voleb pro volební období r. 2010 – 2014 zvolilo na svém
ustavujícím zasedání dne 12.11.2010 zastupitelstvo města ze svého středu
starostku, místostarostu a další tři členy, kteří společně tvoří městskou radu.
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Orgány města, zastupitelstvo a rada, pracovaly v r. 2011 v tomto složení:
starostka

Ivana Dvořáková

místostarosta

Ing. Jan Vrána

člen rady

Mgr. Hana Matušková

člen rady

Ing. Oldřich Plchot

člen rady

Vladimír Kyselák

další členové
zastupitelstva
František Fidra
Martina Kouřilová
Mgr. Hana Vojancová
František Žvátora
Jaromír Snídal
Ing. Radoslav Borovička
Jana Stratilová
Milan Tesařík
Jiří Tichák – do 20.11.2011
Ing. Jiří Večeře - od 26.11.2011
Jiří Zatloukal

Složení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou dle volebních stran
ČSSD

Ivana
Dvořáková

František
Fidra

Martina
Kouřilová

Mgr. Hana
Matušková
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Mgr. Hana
Vojancová

František
Žvátora

ODS

KDU-ČSL

Ing. Jan
Vrána

Jaromír
Snídal

KSČM

Milan

Tesařík

Ing. Oldřich
Plchot

Vladimír
Kyselák

SNK-ED

Jana
Stratilová

Jiří
Zatloukal

Ing. Jiří
Večeře

Zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou

Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města

Volené orgány
Rada města

Městský úřad
Starostka
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Ing. Radoslav
Borovička

3.1.1 Výbory
Finanční výbor
předseda: Martina Kouřilová
členové: Oldřiška Hrabalová, Jana Baluchová, Mgr. Hana Matušková, Miluše Novotná

Kontrolní výbor
předseda: František Žvátora
členové: Karla Koutná, Eva Chytilová, Mgr. Hana Řežábová, Jiří Vrba, Jana Stratilová, Iveta
Ježková, Ing. Jana Otáhalová, Anna Vévodová

3.1.2 Komise
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
předseda: Ing. Jana Oulehlová
členové: Věra Matoušková, Bc. Hana Mikulčíková, DiS., Alice Štěpánková, Svatava Novotná,
DiS., Jana Stratilová, Eva Chytilová, Jiřina Kyseláková, Miluše Poláčková, Jaroslava Zatloukalová,
Eva Křížová
Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou
předseda: Mgr. Hana Vojancová
členové: Mgr. Libor Mitana, Ing. Jana Oulehlová, Miluška Grulichová, Mgr. Ladislava
Frýbortová, Pavel Kvíčala, Barbora Lenertová, Eva Přibylová, Ing. Zdeněk Hrbáček,
P. Mgr. Tomáš Strogan, Mgr. Eva Bašková
Bytová komise města Němčice nad Hanou
předseda: František Fidra
členové: Jiří Svobodník, Ing. Jana Otáhalová, Jiří Zatloukal, Jana Greplová
Likvidační komise města Němčice nad Hanou
předseda: Ing. Radoslav Borovička
členové: Vítězslav Mikulčík, Karla Koutná, Renata Hanzlíková, Hana Šiklingová
Komise sociální, zdravotní a pro sociálně-právní ochranu dětí a mládeže města Němčice nad
Hanou
předseda: Marie Janíčková
členové: Mgr. Hana Vojancová, prap. Zdeněk Fritz, Lukáš Gál, Pavlína Paráková, DiS., Jarmila
Bosáková
Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou
předseda: Ing. Martin Ernst
členové: Drahoš Kňourek, František Žvátora, František Fidra, Zdeněk Buriánek st.,
Ing. Helena Zahradníková, Bc. Martina Lakomá, Jaromír Snídal
Investiční komise města Němčice nad Hanou
předseda: Ing. Oldřich Plchot
členové: Ing. Miroslav Kleveta, Radovan Novotný, Jan Šírek, Bronislav Mrkva,
Vladimír Rosík, Ing. Jiří Večeře
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4. Státní správa
Výkon státní správy i samosprávy je zajišťován Městským úřadem Němčice
nad Hanou, a to výkonem dílčích činností v jednotlivých útvarech úřadu,
- vedoucím úřadu (tajemnice) a dále úředníky, zařazenými v odborech:
- ekonomický
- sociální, vnitřních věcí a kultury
- stavební úřad, životní prostředí a investice.
Ing. Marie
Plchotová
tajemnice MěÚ

Na výdaje spojené s výkonem státní správy byl městu poskytnut příspěvek pro
rok 2011 ve výši 4.521.700,- Kč, což představovalo 11,3 % z celkových
provozních výdajů města za rok 2011. Tento příspěvek byl použit na platy zaměstnanců a
pořízení drobného hmotného majetku, použitého pro bezpečné uchování dokumentů
souvisejících s výkonem agend státní správy.

4.1 Sociální odbor
Zabezpečuje výkon státní správy pro 14 obcí správního obvodu. Do konce roku 2011 byly
vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené. Po vytvoření
institutu veřejné služby pro občany v hmotné nouzi byla vedena kompletní evidence osob,
vykonávajících tuto službu. Agenda veřejné služby byla ukončena k 1.12.2011, jelikož dle
nového zákona od 1.1.2012 občan, vykonávající veřejnou službu, nedosáhne žádného
zvýhodnění.
Sociální odbor provádí výkon státní správy na úseku informačních systémů veřejné správy –
poskytování ověřených výpisů z agend CzechPOINTu.

Činnost/agenda
Hmotná nouze
Počet žádostí HN celkem
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc
Počet vydaných oznámení
Počet vydaných rozhodnutí
Počet výzev
Počet vyplacených dávek
Oznámení o zahájení veřejné služby
Potvrzení o výkonu veřejné služby
Dávky zdravotně postiženým
Dokumenty v podacím deníku HN
Položky pošty: dotazy – policie, soudy
CZECHPOINT
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z bodového hodnocení řidičů
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2010

2011

267
128
6
133
379
299
35
214

252
x
x
x
x
x
x
1546
x

1
3665
663

1
3665
584

116
71
22
2
2

69
58
22
3
1

ISDS
Žádost o zřízení datové schránky
Konverze dokumentů z elektronické do listinné
podoby

3
41

17

Dávky pomoci v hmotné nouzi byly od 1.1.2012 ze zákona převedeny na Úřad práce –
pracoviště Kojetín. K údajům o jednotlivých druzích dávek za rok 2011 ( v tabulce pro r. 2011
vyznačeno křížkem) již nebyl umožněn v programu OK NOUZE přístup.

4.2 Matrika, evidence obyvatel

Činnost/agenda
MATRIKA
Žádost o občanský průkaz
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Zápis o určení otcovství
Zápis o uzavření manželství v cizině pro zvl. matriku
v Brně
Potvrzení o žití pro použití v cizině
Vystavení druhopisu matričního dokladu
Osvědčení k církevnímu sňatku
Uzavření manželství
Řízení o změně příjmení
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
Rozhodnutí o povolení o změně příjmení
Úmrtí občanů
Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin
Ověření podpisů
Ověření stran textu
EVIDENCE OBYVATEL
Přihlášení k trvalému pobytu
Změna trvalého pobytu v místě
Záznam o odhlášení z trvalého pobytu
Řízení o zrušení trvalého pobytu
Zápis o narození dítěte
Záznam o uzavření manželství
Záznam o úmrtí
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2010

2011

počet případů
320
47
11
1

počet případů
479
49
11
-

1
11
1
4
2
1
14
784
1139

1
6
1
5
2
13
614
1018

počet případů
34
42
54
17
21
8
25

počet případů
24
22
29
7
18
7
22

4.3 Životní prostředí
Městský úřad Němčice nad Hanou je v oblasti životního prostředí pověřeným obecním úřadem
pro výkon státní správy pro 14 dalších obcí správního obvodu. Tato činnost je zajišťována
jedním zaměstnancem.
Stěžejní činnost výkonu státní správy na úseku životního prostředí představovalo posuzování a
kontrolu žádostí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ a jejich následné
postoupení na Městský úřad v Prostějově.
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je z největší části prováděn pro město
Němčice nad Hanou a spočívá ve vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Dle
požadavků stavebního úřadu poskytuje útvar životního prostředí také vyjádření k projektové
dokumentaci.
Útvar životního prostředí vykonává rovněž poradenskou činnost obcím při řešení záležitostí
týkajících se životního prostředí.

Přehled činnosti státní správy v oblasti životního prostředí za rok 2011
(Údaje z roku 2010 uvedeny v závorkách)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Komplexní pozemková úprava Němčice nad Hanou
Kontrola žádostí o vynětí půdy ze ZPF a postoupení na Městský úřad v Prostějově 10x (14x)
Rozhodnutí o uložení odvodů za vynětí ze ZPF
4x
Orgán ochrany přírody a krajiny
Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les 14x (13x)
Vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les 3x (3x)
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 1x (3x)
Ostatní
Vyjádření k projektové dokumentaci 2x (4x)
Ostatní vyjádření či sdělení
6x (2x)

4.4 Stavební úřad
Stavební úřad zajišťuje ze zákona výkon přenesené působnosti v oblasti územního plánování,
územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu
jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dále stavební úřad zajišťuje také činnosti
spadající do samostatné působnosti města. Činnosti v oblasti přenesené působnosti vykonává
stavební úřad nejen pro občany města Němčice nad Hanou, ale i pro další přičleněné obce
mikroregionu Němčicko – celkem 19 katastrů.
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2010

2011

Činnost/agenda
VYDANÁ VYJÁDŘENÍ
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních úřadů
apod.

334

290

9

22

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
územní rozhodnutí o umístění stavby
územní souhlasy k umístění a provedení stavby
územně plánovací informace

stavební povolení
souhlasy s provedením stavby
rozhodnutí o změně stavby
prodloužení lhůty k dokončení stavby
kolaudační rozhodnutí
kolaudační souhlas
sdělení k povolení odstranění stavby
potvrzení o provedené demolici
potvrzení na základě oznámení užívání
potvrzení o existenci či neexistenci stavby pro KÚ
Olomouckého kraje
proti rozhodnutí o umístění stavby
veřejnoprávní smlouvy
zastavení stavby
dodatečné povolení

12
8
43
52
10
5
STAVEBNÍ ÚSEK
43
33
2
10
56
9
23
12
66 Vitčice
mapování
27
-

23
34
5
2
14
67
2
11
102
14
-

5. Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ probíhalo i v roce 2011 podle zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví
požadavky na znalosti úředníků a jejich rozšiřování a zdokonalování.
Úředníci se vzdělávají průběžným vzděláváním v rámci svého pracovního zařazení, a také si
zvyšují kvalifikaci dálkovým studiem. V r. 2011 jedna úřednice ukončila bakalářské studium na
Vysoké škole podnikání v Ostravě a jedna úřednice ukončila studium na Veřejně správní
akademii ve Vyškově, obor veřejná správa.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno na nové zákony, novely zákonů a změny v oblasti
jak státní správy, tak samosprávy: stavební zákon, přechod účetnictví územně samosprávných
celků, inventarizace, bytové a nebytové prostory, daňový řád, oblast mzdové a personální
problematiky, zákona o obcích a další, které jsou nutné pro řádné zabezpečení chodu úřadu.
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Stav zaměstnanců městského úřadu k 31.12.2011 činil 17 úředníků, 7 manuálních zaměstnanců.
Podpora Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která zahrnuje projekt veřejně
prospěšných prací financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky, vytvořila v průběhu roku 2011 pracovní místa pro 3 nezaměstnané. Časově omezené
pracovní příležitosti byly, dle podmínek Úřadu práce, jako zprostředkujícího úřadu, stanoveny
na čtyři měsíce výkonu práce a byly zaměřeny na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství a
související pomocné práce.

6. Vzdělávání zastupitelů města
V Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou působí po říjnových komunálních volbách v r. 2010
8 nových zastupitelů. Proto město využilo nabídky Svazu měst a obcí ČR a společně s agenturou
TRITON zorganizovalo dvoudenní vzdělávací seminář pod pracovním názvem „Vzdělaný
zastupitel“. V návaznosti na městem vyžádaný rozsah a zaměření odborné části, doporučila a
vybrala agentura TRITON i osobu vhodného lektora.
Tato forma vzdělávání je Svazem měst a obcí realizována v rámci projektu „Zkvalitnění výkonu
činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR“ a je pro města a obce
bezplatná.
V rámci tohoto odborného semináře, který se uskutečnil ve dnech 27.-28.4.2011 na Městském
úřadě v Němčicích nad Hanou, byli zastupitelé města seznámeni se systémem veřejné správy,
zákony vztahujícími se k výkonu samosprávy se zaměřením na roli zastupitele, jeho
kompetencemi, základními pravomocemi a povinnostmi. Vybraným odborným tématem bylo
hospodaření s majetkem obce.
Tato vzdělávací akce, které se zúčastnili všichni zastupitelé, byla přínosem pro rozšíření jejich
znalostí a orientaci v právních předpisech, vztahujících se ke správě a řízení města.

7. Významné kulturní a společenské události roku 2011 ve městě
V roce 2011 se uskutečnila ve městě Němčice nad Hanou více než stovka nejrůznějších
kulturních, společenských, sportovních i jinak zaměřených akcí, a to pro všechny věkové skupiny
občanů, od dětí až po seniory, na jejichž uspořádání se kromě zaměstnanců města podílely také
příspěvkové a neziskové organizace působící ve městě. Jednalo se jednak o pořady
připravované v sále místního kina OKO, které v loňském roce navštívilo téměř 11 tisíc diváků.
Další akce, které byly pořádány „pod širým nebem“, jako např. Němčické hody, Otvírání
cyklostezky, Na bicyklech Němčickem, Slavnostní otvírání ulice Chmelín, Požehnání
restaurovaného kříže u Vrchoslavic, Slavnosti sv. Floriana, Přehlídka mažoretek, Rozsvícení
vánočního stromu a jiné, se rovněž těšily velkému zájmu občanů města i okolních obcí a měst.

15

7.1 Chronologický výčet významných kulturních a společenských akcí

Leden
První dva měsíce roku bývají tradičně ve znamení plesové sezóny, tu v roce 2011
zahájil Hasičský bál. O plesovou sezónu se starají pořádající neziskové organizace. Zmíněný
Hasičský bál připravuje Sbor dobrovolných hasičů. Dále se do plesové sezóny zařadil Školní ples
(Přátelé otevřené školy, o.s.), Divadelní ples (DS Na Štaci) a posledním plesem byl Sokolský
ples.

Hasičský ples
Tradicí se stal také dětský karneval, který je připravován e spolupráci s DDM ORION a
Sborem dobrovolných hasičů. V roce 2011 měl karneval podtitul „Filmové pohádky“. Celkem
tuto akci navštívilo 150 masek a 150 dalších hostů.

Dětský karneval
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Příprava na 14. celosvětovou gymnaestrádu v Lausanne. Ve dnech 8.-9. ledna proběhl
v sále sokolovny nácvik hromadné skladby pro ženy a muže „Kontrasty“, se kterou členové
Sokola reprezentovali Českou republiku na 14. světové gymnaestrádě v Lausanne.

Únor
Oslava 100 let založení Sokola. Nelze se nezmínit ještě jednou o X. Sokolském plese,
který se konal v sobotu 26. února. Významný byl zejména v tom, že se nesl v duchu oslav 100.
výročí založení Sokola v Němčicích nad Hanou. K tomuto výročí byla připravena i zajímavá
výstava z historie a současnosti Sokola ve foyer kina OKO.
Besedy s občany města. V únoru se v sále kina OKO uskutečnily dvě zajímavé besedy
pro občany. První z nich bylo setkání s panem Hanákem, který představil občanům svůj
podnikatelský záměr výroby zdravotní obuvi v Němčicích nad Hanou. Druhou besedou bylo
setkání občanů s představiteli města a Policí ČR, na které byli občané seznámeni s činností
města, a také s plánovanými investičními akcemi ve městě. Zástupce Policie ČR, npr. Mgr.
František Richter, seznámil občany s aktuální bezpečnostní situací ve městě a okolí a odpovídal
na četné dotazy občanů.

Setkání občanů s představiteli města a Policií ČR
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V sobotu 12. února se v sále sokolovny konalo Mistrovství Olomouckého a Zlínského
kraje v krasojízdě.

Členové oddílu krasojízdy

Březen
Divadelní pátky. Společný projekt města Němčice nad Hanou a MAS Na cestě
k prosperitě
„Divadelní
pátky“,
realizovaný za finanční podpory
města a Olomouckého kraje,
probíhal od října 2010 do března
2011. Dne 11. března se zavřela
opona za posledním divadelním
představením.
Na jednotlivá
divadelní
představení
svážely
autobusy do Němčic nad Hanou
diváky z Mikroregionu Němčicko a
Předina.
V rámci
projektu
Divadelních pátků
diváci shlédli
v sále kina Oko v Němčicích nad
Hanou 5 představení různých žánrů.
Do projektu se zapojily dobrovolné
spolky z celého regionu – Divotadlo
Otaslavice, Máj Vřesovice, Větřák Pivín, DS Na Štaci Němčice DS Kroměříž „Báječná Anna“
n.H. a Přátelé divadla, jako patroni jednotlivých představení.
Doprovodnou akcí všech sezón Divadelních pátků je Pondělní předčítání v Městské knihovně
Němčice nad Hanou. Na těchto večerech s poutavým vyprávěním se pozorní posluchači mohli
více dozvědět nejen o nadcházejícím pátečním divadelním představení, ale také o souboru,
který vystoupí. Cílem projektu bylo zvýšit návštěvnost divadelních představení a přiblížit
kulturu široké veřejnosti v regionu.
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Duben
Setkání se seniory. Na první dubnový pátek, město Němčice nad Hanou připravilo pro
své obyvatele seniorského věku setkání v sokolovně s bohatým programem. V kulturním pásmu
vystoupilo více jak 90 dětí z mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, DDM
ORION, NS Pantlék, a také taneční skupina seniorů z Kralic na Hané „Druhý dech“. Občerstvení
pro všechny návštěvníky připravila děvčata ze školní kuchyně a drobné dárky vyrobili žáci
ze základní školy.
Představitelé města podali informace o současném dění ve městě a připravovaných investičních
akcích. Zástupci Policie ČR informovali občany o nástrahách běžného života, kterými jsou
ohrožováni zejména občané seniorského věku.
Dalším hostem, který seznámil přítomné o své činnosti a poskytovaných službách, byla
společnost ADP – SANCO s.r.o. – Dům domácí péče. Tato společnost poskytuje svým klientům
zdravotní a sociální služby, jak v domácím prostředí, tak i v lůžkovém oddělení v Prostějově.

Setkání se seniory
Společnost ADP – SANCO s.r.o., informovala přítomné o svém záměru otevřít
v Němčicích nad Hanou na Palackého nám. 3, v mezipatře budovy staré radnice, své kontaktní
pracoviště.
Den země. Dne 8.4.2011 Základní škola Němčice nad Hanou, ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Němčice nad Hanou a s finančním zajištěním města, uspořádala Den
země. Žáci školy, rozdělení do jednotlivých skupin, se vydali na pole a remízky a další lokalit
v okolí města. Pod vedením svých učitelů i zástupců mysliveckého spolku uklízeli, sbírali a třídili
odpad za sportovním stadionem, areálem bývalých Stavebních strojů, zemědělským družstvem,
za Hliníkem. Při této akci se podařilo sesbírat odpad v objemu téměř 9 tun.
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Den země
10. dubna - oslavy 20 let činnosti NS Pantlék . Před 20 lety zahájil NS Pantlék svoji
pravidelnou činnost věnovanou folklóru, zvykům a tradicím tak, jak nám byla zanechána našimi
předky, vyčtena z knih a nebo sdělena ústním podáním starších pamětníků. Za činností tohoto
národopisného souboru se skrývají
tisíce hodin práce, příprav na
udržování krojů, výrobě rekvizit a
dalších nezbytných prací kolem
činnosti souboru. Za tato dvě
desetiletí se členská základna
souboru nesčetněkrát měnila, noví
členové přicházeli, jiní museli
činnosti zanechat, ale každému, byť
jen krátce, zůstala vzpomínka v srdci
na kamarády v souboru, ale hlavně
láska k naší rodné Hané. Toto
přesvědčení bylo stvrzeno již
několikátým ročníkem Hanáckého slibu mladých členů, kteří jej Oslavy výročí v sokolovně
skládají na veřejnosti a tímto slibem se hlásí k našemu folklóru,
zvykům a tradicím. Slibují, že Hanou, svůj rodný kraj, budou mít v lásce a budou se k němu
vždy vracet. Přáním nás všech na Hané je, aby se tato kulturní tradice stále udržovala a
předávala dalším generacím.
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Chvátalova ulice. Dne 14. dubna se obyvatelé ulice
Chvátalovy konečně dočkali. Firmou STRABAG, a.s. Brno
bylo oficiálně předáno investorovi hotové dílo.
Rekonstrukce
Chvátalovy ulice
byla zahájena v září
loňského roku. Dodavatele stavby ovšem překvapil náhlý
nástup zimy, a tudíž stavební práce, vzhledem k riziku
nedodržení předepsaných technologických parametrů,
musely být přerušeny.
V dubnu však již byla stavba
dokončena. Mimo zrekonstruované vozovky, která je
asfaltová, byla vybudována odstavná stání pro vozidla,
chodník v části ulice, ozelenění ploch a nové veřejné
osvětlení. Celková hodnota díla činí necelé 3 miliony Kč.
Zrekonstruovaná Chvátalova ulice

Cyklostezka Němčice nad Hanou-Vrchoslavice-Mořice. Významnou událostí nejen pro
občany Němčic, ale i pro obyvatele dvou sousedních obcí Mořice a Vrchoslavice bylo oficiální
otevření cyklostezky.
Stavbu cyklostezky zahájila firma STRABAG, a.s. Brno v srpnu 2010, hotové dílo bylo městu
předáno v prosinci téhož roku.
Oficiální otevření cyklostezky a předání veřejnosti proběhlo v sobotu 16. dubna, a to na
rozcestí tří obcí u mostu přes řeku Hanou.
Mezi hosty jsme mohli přivítat senátorku, paní Boženu Sekaninovou, za Státní fond dopravní
infrastruktury, jako poskytovatele dotace, paní Ing. Beránkovou, dále pak starosty okolních obcí
a řadu občanů z Němčic a okolí se svými rodinami.
Slavnostní atmosféru slunečného odpoledne podtrhl Dechový orchestr mladých, Dům dětí a
mládeže ORION připravil soutěže pro děti a my všichni jsme se mohli radovat z hotového díla a
projížďky po cyklostezce.
Hlavním cílem vybudování stavby je zajištění bezpečné cyklistické dopravy dětí, mládeže i
dospělých mezi sousedícími obcemi, a také podpora aktivního trávení volného času nás všech.
Dnes můžeme konstatovat, že cyklostezka je plně využívána a úspěšně plní svou funkci.
Tato významná investiční akce byla financována jednak z dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) ve výši 8,6 mil. Kč, a také z vlastních zdrojů města ve výši 4,5 mil. Kč.

Slavnostní přestřižení pásky Cyklostezky Němčice-Mořice-Vrchoslavice
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Velkou dubnovou akcí jsou tradiční Čarodějnice. Sletu v r. 2011 se zúčastnilo přes 150
soutěživých dětí a nespočet dospělých. Děti tak musely splnit 12 úkolů, aby mohly prokázat, že
rozhodně nepatří mezi čarodějnice. Celým programem provázeli děti šermíři ze skupiny
historického šermu Aqua fortis.

Slet čarodějnic
Dne 27.4. se na žádost společnosti BIODAM uskutečnilo veřejné projednávání a
představení podnikatelského záměru této společnosti, a to technologie zpracování tuků
z odpadních vod, které firma plánuje realizovat ve své provozovně v Němčicích nad Hanou.
Zástupci společnosti odpovídali na četné dotazy občanů a jejich výklad byl také doplněn
podrobným videozáznamem výrobního procesu ze stejného zařízení, které je již v provozu
v Německu.
Hanácký divadelní máj. První květnový týden již 25. rok patřil v Němčicích nad Hanou
festivalu ochotnického divadla Hanácký divadelní máj. V sále kina OKO se v roce 2011
představilo celkem 13 souborů s inscenacemi pro děti a dospělé. Dětská představení byla
navštěvována nejen místními dětmi, ale i dětmi z okolních obcí. Návštěvnost večerních
představení byla oproti předcházejícím ročníkům vyšší, k čemuž možná přispěl i komediální žánr
většiny představovaných inscenací. Divadelní festival byl také obohacen výtvarnou soutěží dětí
mateřských škol celého mikroregionu, která měla podtitul „Zvěřinec podle Pavla Nováka“.
Celkem se zúčastnilo devět mateřských škol. Pro žáky základní školy byla opět vyhlášena
literární soutěž Andersenova hvězdička. Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny věcnými
cenami na nedělní pohádce.
Na Krakonošův divadelní podzim byl nominován divadelní soubor Morkovští ochotníci, který se
představil s mysliveckou taškařicí „Prach a broky“. Dále odborná porota doporučila na 1. místě
Ořechovské divadlo, které přivezlo do Němčic hudební komedii „Rychlé šípy z Oltecu aneb
Opereta třetího věku“. Na 2. místě porota doporučila do Vysokého nad Jizerou DS BODLÁK z
Bernartic nad Odrou, s lidovou fraškou „Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý“. Na Popelku
Rakovník odborná porota doporučila pohádkový muzikál „Král zvířat“ v podání DS J.K.Tyl z
Brodku u Přerova.
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Květen

Zahájení 25. ročníku Hanáckého divadelního máje

Oslava patrona hasičů svatého Floriána. Dne 1. května 2011 se sešly sbory dobrovolných
hasičů na hasičské zbrojnici v Němčicích nad Hanou, aby, jak už je každoročním zvykem, uctily
památku patrona hasičů, svatého Floriána. Slavnostní průvod, za doprovodu Dechového
orchestru mladých, směřoval k místnímu kostelu na mši svatou, slouženou na počest všech
hasičů. Po mši svaté byla na hasičské zbrojnici, starostkou města, paní Ivanou Dvořákovou a
velitelem hasičů, panem Vladimírem Kyselákem, předána vyznamenání a ocenění členům
hasičských sborů.

Slavnostní průvod do kostela
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Den matek. Příprava na oslavu svátku „Dne matek“ pro maminky a babičky našich dětí
byla započata již v březnu. Nebylo lehké sestavit hodinový program ze čtyř tříd mateřské školy,
tak, aby děti ukázaly, co se již za dobu, co mateřskou školu navštěvují, naučily, jaké dovednosti
již zvládly, a aby také vydržely být pozorné a trpělivé, než na jejich vystoupení přijde řada. Ve
čtvrtek 12. května 2011 na děti čekal sál v kině OKO plný diváků. Každé z vystupujících dětí se
snažilo udělat co největší radost té své mamince. Odměnou za jejich snažení jim byl srdečný
potlesk. Na závěr děti obdarovaly své maminky drobným dárečkem, který samy s láskou
vyrobily, a hlavně sladkou pusou.

Den matek

Dne 14.5. Tělovýchovná jednota Stavební stroje, oddíl krasojízdy v Němčicích nad Hanou,
uspořádal v sále Sokolovny 1.ročník mezinárodní Velké ceny o „Pohár starostky města
Němčice nad Hanou“ v krasojízdě juniorů.
Této soutěže se zúčastnily: TJ Pankrác Praha, TJ Kolárovo – Slovensko, TJ Horní Heršpice, TJ
Petřvald u Nového Jičína, TJ Zlín, SKP Policie Brno a Němčice nad Hanou.
Pohár za nejlepší jízdu a nejmenší ztrátu, kterou věnoval výbor TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou, obdržel závodník z němčické TJ Martin Kouřil.
Výsledky soutěže: v kategorii juniorů zvítězil Tomáš Kantor z Petřvaldu. Za němčický oddíl startoval
Martin Kouřil a získal 3.místo. V kategorii juniorek zvítězila dle očekávání Nikola Lebánková z
Horních Heršpic. Druhé místo patřilo Adéle Přibylové z Němčic. Třetí místo zůstalo opět v domácím
prostředí a patřilo Janě Porupkové. Čtvrté místo obsadila Aneta Šiklingová rovněž z Němčic.
Kategorie chlapců byla záležitostí oddílu TJ Petřvald a za Němčice startoval místo zraněného
Jaroslava Vrány Jan Buriánek s Janou Porupkovou. V kategorii dvojic juniorek obsadila první místo
pankrácká dvojice.

24

Předávání cen starostkou města
26.5.2011 - Tiskovka z naší školy. Tak se jmenovala školní akademie na Základní škole
v Němčicích nad Hanou, která proběhla pod režijní taktovkou učitelek paní Milady Krejčové a
paní Nadi Tesaříkové. Účastníky tiskovky byli téměř všichni žáci školy, celkem se jich ve
dvouhodinovém programu na jevišti vystřídalo 260. Další pomáhali v zákulisí či vytvářeli zázemí
ve škole, kam se vždy po vystoupení žáci vraceli. Malovali kulisy, chystali občerstvení, líčili
účinkující, trhali lístky, dělali nelehkou práci kulisáků, kteří se jí zhostili na výbornou. Účastníky
tiskovky byli také rodiče, prarodiče a všichni další diváci, kteří ve čtvrtek 26. května a v pátek 27.
května dvakrát zaplnili hlediště kina. Slova chvály si děti vyslechly i od rodičů hned po
představení, a také od paní starostky, která vystoupila v závěru páteční akademie. Poděkovala
za téměř profesionální představení a předala dětem sladkou odměnu. Bezprostředně po
skončení akademie se začal plánovat příští ročník - školní akademie 2012.

Tiskovka z naší školy
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Noc kostelů. V pátek 27. května 2011 probíhala v celé České republice akce nazvaná
„Noc kostelů“. Naše farnost se k této akci také připojila a připravila pro návštěvníky kostela
večerní koncert ve spolupráci se ZUŠ Němčice nad Hanou. Poutavým doplněním byl také
připravený večerní výstup na věž.

Červen

Noc kostelů (kostel sv. Máří Magdalény)

Šerpování. 22. červen byl den s velkým „D“ pro ty děti, které již naši mateřskou školu
opouští a po prázdninách se z nich stanou žáci první třídy. Slavnostní rozloučení se
„školáky“ se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Němčicích nad Hanou a paní
starostka Ivana Dvořáková nastávající školáky při této malé slavnosti ověnčila šerpou s
nápisem „Už budu prvňáčkem“. Ošerpovaní školáci navštívili Základní školu v Němčicích
nad Hanou, seznámili se se svou budoucí paní učitelkou a pozdravili se i s kamarády, kteří
již svou první třídu končí.

Rozloučení dětí s mateřskou školou
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Svátek hudby. Poslední červnový víkend patřil již 14. ročníku Svátku hudby, který
pořádá Základní umělecká škola v Němčicích nad Hanou. V rámci tohoto svátku bylo připraveno
vystoupení tanečního oboru v sále kina OKO pod názvem Vzájemnosti. Hlavní program byl
připraven na nedělní odpoledne 26. června do zahrady Restaurace Zátiší. Dramaturgie celého
programu byla postavena na spolupráci rodiče, učitelé a žáci. Své místo v programu si našly
všechny čtyři obory, které jsou vyučovány na naší základní škole.

Vystoupení na Svátku hudby
Setkání Němčic. V sobotu 26. června se na náměstí ve čtyři hodiny ráno sešlo čtyřicet
zástupců našich Němčic a vyrazilo směrem do Němčic u Netolic. V místě konání bylo již
připraveno šest zástupců Němčic z celé republiky změřit své síly ve čtyřech sportovních
disciplínách – fotbal, nohejbal, šipky a stolní tenis.
Zástupci NS Pantlék Barunka, Honzík a Míša Lenertovi přišli na slavnostní nástup
v hanáckém kroji a byli velmi obdivováni. Krasojízdu předvedl s velkým úspěchem Martin
Kouřil, který si svým vystoupením získal celé publikum a od pořadatelů při vyhodnocení
dostal také cenu. Velký dík patří všem, kteří jeli reprezentovat naše Němčice, a také panu
Hrabalovi za výborné koláče z místní pekárny a řidiči panu Kroupovi za šťastný návrat domů.
Příští setkání všech Němčic se uskuteční za dva roky v Němčicích u Litomyšle.

Účastníci setkání v Němčicích u Netolic
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Předání vysvědčení. Stalo se již tradicí, že žákům 9. ročníku naší základní školy je
závěrečné vysvědčení slavnostně předáváno za účasti rodičů, přátel, představitelů města a
učitelů, v sále kina OKO. Ne jinak tomu bylo i v roce 2011. Sál kina byl zaplněný do posledního
místa. Absolventi si pro diváky připravili poutavý program na rozloučenou se školou. Své
poslední vysvědčení ze základní školy si žáci přebírali z rukou paní ředitelky a starostky města.

Žáci 9. ročníku při slavnostním předání vysvědčení

Červenec
Němčické hody. Červencový víkend, 23. - 24.7.2011, patřil největší folklorní tradici roku
v našem městě, kterou jsou Němčické hody. Do pořádání se zapojuje rok od roku stále více
organizací. V roce 2011 byl pro naše občany připraven bohatý program a každý kdo chtěl, si
určitě našel to, co ho zajímalo. Do programu se zapojily i neziskové organizace města – NS
Pantlék, hasiči, chovatelé, fotbalisté a členové Sokola. Program probíhal v sokolovně, na
stadionu, na náměstí, v kostele, ve farské zahradě. Na náměstí byl připraven folklorní program,
ve kterém se kromě našeho NS Pantlék představili i hosté z Kojetína, Hnojic a Vnorov. Je dobře,
že se do této akce zapojilo tolik pořadatelů a společně připravili příjemné prožití našeho
místního svátku.

NS Pantlék na němčických hodech
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Srpen
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen. Dne 27. 8. 2011 pořádaly Okresní myslivecký
spolek Prostějov, Myslivecký spolek Němčice nad Hanou, Myslivecký spolek Podlesí - Vitčice a
Myslivecký spolek Vrchoslavice - Mořice podzimní zkoušky lovecké upotřebitelnosti ohařů a
malých plemen na katastrech obcí Němčice nad Hanou a Vitčice, zaměřené na dohledávání a
přinášení drobné zvěře (např. bažant, kachna, zajíc). Do akce se zapojilo celkem 18 psů se svými
vůdci. Předmětem zkoušek byl společný hon, hledání, vystavování, a další dovednosti.
Pro zpestření programu celé akce byla připravena ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí
města Němčice nad Hanou výtvarná soutěž pro předškoláky i školou povinné. Nezbytným
doplňkem celé akce bylo také zvěřinové a zabijačkové občerstvení, připravené MS Němčice nad
Hanou v příjemném prostředí sokolovny. Zde také proběhlo vyhlášení výsledků zkoušek:
v kategorii ohaři zvítězil český fousek Cid z Livý a v kategorii slídičů zvítězila německá křepelačka
Gejša z Gruntu.

Zkoušky ohařů a malých plemen
Mikroregion Němčicko se baví. Poslední prázdninová sobota patřila již tradičnímu setkání
obcí Mikroregionu Němčicko. V letošním roce byla hostitelem obec Dobromilice. Němčice
nad Hanou jelo tentokrát reprezentovat družstvo složené z mladých hasičů. Slavnostní
průvod za doprovodu Dechového orchestru mladých při ZUŠ Němčice nad Hanou přivedl
všechny zúčastněné na hřiště, kde se tato akce konala.
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Mikroregion Němčicko se baví - Slavnostní nástup zástupců obcí v Dobromilicích

Na akci reprezentoval Němčice národopisný soubor Pantlék se svým folklorním vystoupením.
Setkání bylo připraveno ve westernovém stylu a tomu také odpovídaly i připravené soutěže.

Září
Na bicyklech Němčickem. V sobotu 10. září 2011 se za mimořádného zájmu cyklistů
uskutečnil 4. ročník cykloturistické akce nazvané „Na bicyklech Němčickem“. Startovními místy
výletu na kolech byly obecní úřady všech 16-ti obcí, sdružených v „Dobrovolném svazku
Mikroregionu Němčicko“. Cílem dojezdu byl areál koupaliště v Osíčanech – Koválovicích. Krásné
počasí přispělo k rekordnímu počtu zúčastněných cyklistů. Do cíle dorazilo bezmála 400 cyklistů,
nejen z obcí Němčicka, ale také z okolních obcí a měst, jako například z Měrovic, Morkovic,
Ivanovic, Vyškova, Prostějova. K pohodě cyklistů přispělo nejen občerstvení po trati a v místě
dojezdu pro každého účastníka, ale i pěkný doprovodný kulturní program v areálu koupaliště.

Start účastníků v Němčicích nad Hanou
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Přehlídka mažoretek. 4. ročník soutěžní nepostupové přehlídky mažoretek v Němčicích
nad Hanou proběhl 17. září 2011. Přehlídky, kterou finančně podpořilo město Němčice nad
Hanou, se zúčastnilo celkem 18 souborů z Moravy a Slovenska, a to ve třech kategoriích. V
kategorii dětí 9 souborů, v kategorii junior 4 soubory a v kategorii senior 5 souborů.
Mažoretkovou přehlídku navštívila rovněž senátorka, paní Božena Sekaninová, která společně
se starostkou města, paní Ivanou Dvořákovou, předávala medaile.
Naše soubory zaujaly místa na předních příčkách v každé kategorii, jednu bronzovou a dvě
stříbrné. Velký dík za zdařilou akci patří všem, kteří se zapojili do organizace a zajištění průběhu
organizačně tak náročné akce, a to SDH Němčice nad Hanou, DOM při ZUŠ, pracovníkům
restaurace Zátiší, národopisnému souboru Pantlék, pracovníkům města Němčice nad Hanou a
v neposlední řadě všem pracovníkům DDM ORION za důkladnou přípravu a realizaci.

Vystoupení mažoretek na sportovním stadionu

Říjen
Taneční kurz pro žáky 8. a 9. tříd základní škol. Stalo se již tradicí, že jednou za dva roky
je pro žáky 8. a 9. tříd základní školy připravován taneční kurz. Osvědčený a u mládeže oblíbený
taneční mistr, pan Pavel Nečesaný, dokáže během několika lekcí naučit základním krokům
společenských tanců a také společenského chování. Je dobře, že jak mezi žáky, tak i rodiči, je o
tyto kurzy zájem, což je pro pořadatele, město Němčice nad Hanou, signál a motivace pro jejich
další pořádání.
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Závěrečný taneční kurz
V sobotu 15. října požehnal pan
farář Tomáš Strogan zrestaurované
památce, a to kříži stojícímu při cestě do
Vrchoslavic. Kříž byl silně nakloněn a
hrozilo jeho zřícení. Tuto památku
restauroval Mgr. Martin Parobek. Do
seznamu zrestaurovaných památek tak
přibyla jedna z dalších, nacházejících se na
katastru města, která přispěje k uchování
kulturního dědictví našich předků.

Žehnání kříže u Vrchoslavic
Slavnostní kladení věnce u příležitosti státního svátku DNE ČESKÉ STÁTNOSTI
ve čtvrtek 27. října 2011
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Listopad
Slavnostní otevření zrekonstruované ulice Chmelín. V pátek 4. listopadu 2011 se za
účasti zástupců města, dodavatele stavby, firmy VHP Ivanovice, technického dozoru a občanů
města Němčice nad Hanou uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruované ulice Chmelín.
K poslechu i pochodu Chmelínkem hrál oblíbený Dechový orchestr mladých při ZUŠ, pod
dirigentskou taktovkou Jindřicha Nováka. Podařilo se tak úspěšně dokončit jednu z nejvíce
očekávaných rekonstrukcí ulic ve městě, o niž občané Chmelína usilovali řadu let. Atmosféra
byla takřka rodinná.

Slavnostní předání zrekonstruované ulice Chmelín

První etapa rekonstrukce hřbitova je dokončena. V polovině srpna bylo započato
s pracemi na první etapě rekonstrukce hřbitova. Jako nejpalčivější problém se jevil vodovod a
chybějící veřejné osvětlení. Firma VHP Ivanovice provedla pokládku vodovodního řadu a
vybudování vodovodních fontánek. Při této příležitosti firma Velinvestik položila kabel pro
veřejné osvětlení a osadila čtyři světla, která již v den památky zesnulých svítila. Po skončení
prací byl hlavní chodník urovnán drobnou drtí, jelikož úpravy chodníků je třeba provést v celém
areálu hřbitova.
Beseda občanů se senátory. Dne 7.
listopadu se uskutečnila v Městské knihovně
beseda občanů města Němčice nad Hanou
se senátorkou Boženou Sekaninovou a
senátorem
prof.MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. na téma
současné
ekonomické
situace,
a
připravovaných změn ve zdravotní a sociální
oblasti, které se dotýkají života občanů
v této zemi i regionu.

Beseda se senátory v knihovně
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Rozsvícení vánočního stromu. V listopadový pátek před první adventní nedělí byl, za
účasti občanů Němčic a okolí, dětí ze základní školy i základní umělecké školy, rozsvícen před
obchodním domem Jednota v Němčicích nad Hanou vánoční strom. Na shromáždění vystoupila
paní starostka, Ivana Dvořáková, která popřála všem občanům a jejich rodinám krásné prožití
vánočních svátků. Kulturní program se nesl ve vánočním duchu a zcela navodil atmosféru
blížících se vánoc.

Děti u vánočního stromu

Módní přehlídka. V neděli 13. listopadu 2011 se v Němčicích
nad Hanou konala v místní sokolovně módní přehlídka, věnovaná
především ženám k načerpání inspirace na nadcházející plesovou a
společenskou sezónu.

Módní přehlídka

XVIII. Country bál. Dne 19. listopadu se němčickou sokolovnou rozezněly kapely
PRŮVAN a NÁHODA již tradičního, XVIII. ročníku Country bálu. V programu diváky pobavila
taneční skupina Sillmarion a retrowesternshow Kántrošbáloš v podání dobrých přátel a věrných
příznivců této zábavy.
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Country bál

Prosinec
Vánoční výstavy v Němčicích nad Hanou. Od 7. do 19. prosince 2011 se ve foyer Kina
OKO v Němčicích nad Hanou uskutečnila velmi zajímavá vánoční výstava betlémů. Betlémy
byly zapůjčeny od pana Pištělky ze Švábenic. Ve dnech 12. a 14. prosince 2011 proběhla ve
stejných prostorách také prodejní výstava vánočních dekorací pro radost, z dílny paní Jany
Holubové z Němčic nad Hanou.

Výstava betlémů ve foyer kina
OKO
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7.2 Městská knihovna Němčice nad Hanou
Městská knihovna Němčice nad Hanou plnila v roce 2011 své stálé úkoly jako jsou pravidelná
půjčovní činnost, poskytování bibliografických i faktografických informací čtenářům,
zpracovávání a zařazování nových knižních titulů, udržování stávajícího knižního fondu,
rezervace požadovaných knih a literatury z fondu Městské knihovny Prostějov a v neposlední
řadě také poskytování služeb veřejného internetu. Kromě toho se v knihovně uskutečnily téměř
4 desítky nejrůznějších tématických přednášek pro veřejnost, z nichž lze uvést např. tradiční
setkání s dospělými čtenáři na Pondělním předčítání před Divadelními pátky, Týden knihoven,
Den pro dětskou knihu, Vietnamské dny, Knižní bazar, Literatura holocaustu, Vánoce
v knihovně aj.
Za rok 2011 využilo služeb městské knihovny téměř 3 tisíce uživatelů.

8. Příspěvkové organizace
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací.

8.1 Základní škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Telefon: 582 386 579
www: http://zsnem.pvskoly.cz
e-mail: zsnem@pvskoly.cz
Ředitel: Mgr. Hana Matušková
Počet žáků: 294

8.2 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Komenského náměstí 168
798 27 Němčice nad Hanou
Telefon: 582 386 568, 739 270 863 - kancelář školy
603 516 416 - ředitel školy
www: http://zusnemcicenh.cz
e-mail: info@zusnemcicenh.cz
Ředitel: Ladislav Gazdag
Počet žáků: 564
Počet poboček, včetně kmenové školy - 11

8.3 Mateřská škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Trávnická 201, 798 27 Němčice nad Hanou
Telefon: 582 386 524
www: msnemcicenh.websnadno.cz
e-mail: skolkan@volny.cz
Ředitel: Miluška Grulichová
Počet dětí: 100
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8.4 Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Telefon: 582 386 137, 606 569 277
Ředitel: Mgr. Eva Bašková
Kapacita zájemců o jednotlivé kroužky a sportovní aktivity: 650
www: http://ddmorion.cz
E-mail: info@ddmorion.

9. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působily v roce 2011 tyto neziskové organizace:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Sdružení zdravotně postižených
Moravský rybářský svaz
Český svaz včelařů
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Asociace víceúčelových ZO
Divadelní spolek „Na Štaci“
Národopisný soubor Pantlék
Dechový orchestr mladých
HOBBY klub
Český svaz ochránců přírody
TJ Sokol
TJ Stavební stroje
Fotbalový klub
Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz zahrádkářů
Myslivecký spolek
Klub žen
Stanice pro záchranu handicapovaných volně žijících živočichů
Občanské sdružení Přátelé otevřené školy

20) Radioklub OK 2 KCN¨
21) Skupina historického šermu Aqua Fortis
22) Honební společenstvo
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10. Hospodaření města v roce 2011
Město Němčice nad Hanou v roce 2011 hospodařilo s rozdílem příjmů a výdajů ve výši
- 14 663 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 za město Němčice nad Hanou činil
11 531 669,66 Kč před zdaněním. Výše cizích zdrojů, úvěru od KB k datu 31.12. 2011 činila
11.263.726,70,-- Kč. DPH, která byla hrazena z prostředků města za IV. Q. 2011, bude vrácena
na účet města až v roce 2012, a to ve výši 2.092.579,-- Kč. Zůstatky bankovních účtů
vykazovaly k 31. 12.2011 stav 9.510.016,79 Kč.
Příjmy a výdaje k 31.12.2011 ( výkaz FIN 2-12M )

Příjmy po konsolidaci
Výdaje po konsolidaci
Přebytek (+) schodek (-)

Hospodářský výsledek

Rozpočet
upravený
K 31.12.2011
(v Kč)
75 461 163,01
90 071 399,97
-14 610 236,96

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2010
(v Kč)

75 411 163,01
90 074 800,53
- 14 663 637,52

93.833.663,53
94.937.202,40
-1 103 538,87

( účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)
38 580 187,50
27 048 517,89
+ 11 531 669,66

6xx – výnosy celkem ÚSC
5xx – náklady celkem ÚSC
Přebytek (+) schodek (-) před zdaněním

Skutečnost
K 31.12.2010
(v Kč)
55.175.450,53
42.978.238,82
+ 12 197 211,71

V roce 2011 zastupitelstvo města schválilo 8 rozpočtových opatření.

10.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši
příjmů Kč 46.703.544,-- . Tyto příjmy dosáhly ke konci roku 2011 celkové výše
Kč
86.506.185,01. V roce 2010 činily příjmy roku Kč 93.833.663,53. Výši příjmů mimo jiné ovlivnil
poplatek za uložení odpadu, který z plánovaných Kč 15.834.236,-- dosáhl nižší částky, a to
13.189.221,18 Kč , což je o Kč 2.645.014,82 méně oproti plánu. Jednotlivé daně byly naplněny
následovně: daň z nemovitostí se z plánovaných Kč 2.000.000,-- naplnila do výše Kč 1.754.805,-(což je 87,84%), daň z příjmů právnických osob se z plánovaných Kč 3.100.000,-- naplnila do
výše Kč 2.982.040,77, což je v procentuálním vyjádření 94,45%. Daň z přidané hodnoty se taktéž
naplnila do celkové výše Kč 6.656.181,95, což vyjadřuje 92,45%. Součástí příjmů roku 2011 byly
také dotace Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva Zemědělství
a Ministerstva pro místní rozvoj. Během roku byla provedena velká investiční akce (kanalizace a
ČOV), která byla částečně financován i z úvěru, který je rovněž zahrnutý v příjmech tohoto
roku. Celková výše úvěru bude dočerpána v roce 2012 (březen), předpokládaná výše činí Kč
16.447.862,-- z plánovaných 18.200.000,--, které byly schváleny a odsouhlaseny na základě
výběrového řízení.
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10.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši
výdajů Kč 46.703.544,--. Tyto výdaje během roku dosáhly konečné částky Kč 101.169.822,53.
Výdaje byly navýšeny především na akci Dostavba kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou, které
dle smlouvy budou činit po ukončení akce v roce 2012 celkem Kč 56.417.828,40 (bez nákladů
na projekt).

10.3 Opravy a udržování
V roce 2011 byly opravy prováděny ve snížené míře, z důvodu realizování velké investiční akce
ČOV a kanalizace v Němčicích nad Hanou.
Největší opravy v roce 2011

Opravy

Skutečnost v Kč

Oprava chodníku Sokolská a Tyršova ulice
Oprava kříž na Vrchoslavice
Oprava střechy Stadion
Oprava chodeb, výměna dveří - byty
Hasičská zbrojnice – výměna oken
Veřejné osvětlení – elektro práce
Dům s pečovatelskou službou – běžné opravy
ZUŠ – oprava plynových kotlů
MŠ – oprava výtahů

52 408,-99 000,-146 331,70
111 336,92
443 922,70
228 915,-173 820,06
27 342,-41 529,--

10.4 Investiční výdaje
V roce 2011 město uskutečnilo několik plánovaných investičních akci, pořídilo hmotný investiční
majetek a uskutečnilo přípravné práce na akce plánované v dalších letech (projektové
dokumentace atd.). Celkem bylo proinvestováno 61. 183. 068,53 Kč
Mezi nejvýznamnější investiční akce patří:
o Dostavba kanalizace a ČOV
o Infrastruktura - 14 TI Němčice nad Hanou
o Vybavení CAS
o Ulice Chvátalova
o Ulice Chmelín
o Hala – centrum společenského života - projekt
o Nákup pozemku v lokalitě bývalého cukrovaru
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Největší investiční akce města v roce 2011

Investice

Skutečnost v Kč

Ulice Chvátalova - výstavba
Rekonstrukce Chmelín
Výstavba chodníků Chvátalova
Cyklostezka N-M-V
Vodovodní přípojky - hřbitov
ČOV a kanalizace
Centrum sportovního vyžití HALA - projekty
Infrastruktura – lokalita nad Cukrovarem
Nákup pozemků (doplatek ) - Cukrovar
CAS – hydraulické vybavení pro hasiče

1 153 587,26
646 090,40
186 197,19
98 342,60
183 551,40
51 509 536,77
1 294 000,-1 712 290,07
3 597 080,-404 612,--

10.5 Dotace
10.5.1 Dotace na provoz
Účel

Na státní správu a školství
Na sociální dávky
Na veřejně prospěšné práce (2011)
Na veřejně prospěšné práce (2010)

Neinvestiční dotace od obcí
CELKEM

Rozpočet
upravený
K 31.12.2011 (v Kč)
4.521.700,-6.400.000,-65.386,-57.666,-605.937,-11.650.689,--

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)
4.521.700,-6.400.000,-65.386,-57.666,-605.937,-11.650.689,--

Skutečnost
K 31.12.2010
(v Kč)
5.315.400,-3.450.000,-674.785,-0,-588.750,-10.028.935,--

10.5.2 Investiční a neinvestiční dotace
Revitalizace centra města:
Účel
Přitažlivé náměstí – Kašna
dotace od SZIF – rok 2010
Dostavba kanalizace a ČOV:
Účel
Dostavba kanalizace a ČOV MZ
Dostavba kanalizace a ČOV-OK

Skutečnost
K 31.12.2011 (v Kč)
1.096.620,--

Rozpočet upravený
K 31.12.2011 (v Kč)
1.096.620,--

Skutečnost
K 31.12.2011 (v Kč)
21.149.000,-4.700.000,--

Rozpočet upravený
K 31.12.2011 (v Kč)
21.149.000,-4.700.000,--
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10.5.3 Ostatní dotace:
Účel

Rozpočet
upravený
K 31.12.2011 (v
Kč)
144.496,--

Na hasiče – vybavení, refundace,
mzdy
Na hasiče – CAS - výbava
Dotace kříž na hřbitově SZIF
Infrastruktura
Hanácký divadelní máj 2011 - OK
Hanácký divadelní máj 2011 - MK
Veřejná služba
Sčítání lidu
ZŠ – podpora vzdělávání

202.306,-54.000,-700.000,-50.000,-30.000,-4.206,-11.470,-1.150.323,60

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2010
(v Kč)

144.496,--

203.448,--

202.306,-54.000,-700.000,-50.000,-30.000-4.206,-11.470,-1.150.323,60

2.250.000,-111.000,-0,-50.000,-30.000,-4.206,-0,-175.000,--

11. Majetek města
Přehled o majetku (v Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý majetek
Kulturní předměty
Dlouhodobý finanční majetek
CELKEM

Počáteční stav
Konečný stav k 31.12.2011
k 1.1.2011
1.268.443,60
1.284.933,60
38.841.284,30
298.657.956,92
21.301.686,49

38.939.277,42
318.442.665,35
21.663.959,29

6.692.735,-27.010.750,26
138.600,-200.000,-394. 111. 456,57

6.648.236,50
56.704.497,52
138.600,-200.000,-443.992.169,68

11.1 Zástavy majetku města
Zástavní právo ze dne 13.1.1998
Zástavní právo ze dne 6.3.2000

ČR – Okresní úřad
Prostějov
MMR ČR - Praha

Budova čp. 264

(v Kč)
1.600.000,--

Budova čp. 559

1.600.000,--

Zástavy jsou na 20 let, budova čp. 264 je zastavena do roku 2016 a budova čp. 559 do roku
2019.
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11.2 Majetkové účasti
Město Němčice nad Hanou je zakladatelem společnosti Němčická rozvojová, s.r.o., se sídlem
Komenského nám. 70, Němčice nad Hanou. Jednatelkou společnosti je JUDr. Jarmila
Pospíšilová.
Společnost byla založena dne 21.10.2010 a město Němčice nad Hanou je jejím 100%
vlastníkem.
Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Společnost byla založena v souvislosti s projektem rozvoje území po bývalém cukrovaru (tzv.
brownfield), krátce po vzniku společnosti byla podána žádost o podporu z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Dne 20.12.2011 proběhla kontrola ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, odbor kontroly a plateb. Předmětem kontroly bylo prověření údajů z projektové
žádosti – kontrola ex-ante na místě samém. Kontrola kladla důraz na soulad charakteru
brownfield, specifikovaného v projektové žádosti s definicí definované v příslušné výzvě ROP.
Kontrola proběhla bez zjištěných závad a bylo konstatováno, že v daném případě dochází
k naplnění definice brownfield, a to v plném rozsahu.
Z finančních prostředků Němčické rozvojové, s.r.o. byla dosud čerpána částka 24 tis. Kč a
představuje podíl Němčické rozvojové, s.r.o. na nákladech spojených s vypracováním žádosti o
podporu z ROP.
Vývoj majetku společnosti (v tis. Kč) k 31.12.2011
Stálá aktiva
Němčická
rozvojová s.r.o.

Oběžná aktiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
175
175
175

0

Vývoj VH (v tis. Kč)
náklady
Němčická
rozvojová s.r.o.

Výnosy/z toho
dotace obce
1

VH
0

VH min. období
-1

12. Finanční příspěvky města
12.1 Finanční příspěvek města Němčice nad Hanou neziskovým organizacím
z výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů
V roce 2011 bylo vybráno a následně přerozděleno neziskovým organizacím 73. 677,-- Kč.
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-24

Neziskové organizace
Český svaz chovatelů
Český svaz ochránců přírody
Český svaz včelařů
Skupina historického šermu
Onko Diana
Myslivecký spolek
Svaz postižených civ. Chorobami
Svaz tělesně postižených
Přátelé otevřené školy
TJ Stavební stroje
Moravský rybářský svaz
Fotbalový klub
CELKEM
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Částka v (Kč) 2011
4 000,-4 000,-3 000,-4 000,-2 000,-5 000,-2 000,-4 000,-10 000,-15 000,-5 000,-15 677,--

73 677,--

12.2 Finanční dary
Finanční dary – příspěvky (ostatní)
Pantlék - národopisný soubor
Dětské centrum 1190 Olomouc
Charita Kojetín
Moravský národní kongres
ZŠ Jistota
SDH Němčice nad Hanou
ALFA HANDICAP
TJ Sokol Němčice
celkem

Částka v (Kč) 2011
4 876,-5 000,-5 000,-1 000,-7 000,-15 000,-10 000,-10 000,-57 876,--
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12.3 Granty
Využití příspěvku
SDH Hasiči - grant
DOM - grant
MRS - grant (rybáři)
Aqua fortis - grant
TJ Sokol - grant
NS Pantlék - grant
Hasičská zbrojnice - nová okna
ŘKF Němčice (dar 200 tis. Kč)
celkem

částka (v Kč)
28 800,-28 281,-28 472,-10 000,-30 000,-20 000,-54 447,-50 000,-250 000,--

účel
Hody s cimbálem
Mezinárodní soutěž
pořízení majetku
masky
provoz TJ - nájemné
dovybavení souboru
nová okna na hasičárně

8. ZM dne 23.6.2011
x

datum
8.7.2011
29.8.2011
29.8.2011
29.8.2011
29.8.2011
14.9.2011
29.9.2011
30.6.2011
x

13. Kontrolní činnost města
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
byla v roce 2011 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací,
žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla provedena ing. Alenou
Čechovou – auditorkou, která poskytuje auditorské služby městu na základě sjednané smlouvy.
U příspěvkové organizace ZUŠ a neziskových organizací byla provedena veřejnosprávní kontrola
za rok 2010 zaměstnanci MěÚ.

13.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným na
rok 2011:
Kontrola dodržení postupu u realizovaných veřejných zakázek – ČOV a kanalizace
v Němčicích nad Hanou

13.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným na
rok 2011:
Veřejnosprávní kontrola poskytnutého finančního příspěvku u neziskových organizací z 6%
výtěžku výherních hracích přístrojů a to u:
1) Fotbalový klub Němčice nad Hanou za rok 2010
2) Dechový orchestr mladých, o.s. Němčice nad Hanou za rok 2010
Veřejnosprávní kontrola hospodaření Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou za rok 2010
– dofinancování dotačního titulu na opravu Kostela
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy za období roku
2010
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Veřejnosprávní
kontrola
hospodaření příspěvkové organizace (mzdové prostředky
zaměstnanců) Základní umělecké školy za rok 2010
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Orion za
rok 2010 ve volnočasovém zařízení Kladky
Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní škola za rok 2010 –
nákladové položky (stravovna za I. pololetí roku 2010 – kalkulace).

Vnitřní finanční kontrolou ani veřejnosprávními kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Pokud byly zjištěny drobné nedostatky, bylo uloženo přijetí nápravných opatření, o jejichž
splnění bylo kontrolovanému subjektu uloženo podat zprávu. Plnění nápravných opatření je ze
strany města průběžně kontrolováno.

14. Externí kontrola
Každoročně je hospodaření města podrobeno externí kontrole – přezkumu hospodaření, který
provádí pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výstupem tohoto přezkumu je zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Němčice nad Hanou.
V roce 2011 byl přezkum hospodaření uzavřen s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku hospodaření.

14.1 Závěry ze zprávy o přezkumu hospodaření
Zpráva z přezkumu hospodaření města Němčice nad Hanou za r. 2011, odd. B. Výsledek
přezkoumání uvádí:
Citace:
“Porušeno ustanoveni § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde se
stanoví, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcné souvisí.
Doloženo: fotokopie výpisu z účtu č. 1 vedeného u KB, a.s.
« byly zjištěny nedostatky (§10 odst, 3 písm. c) zákona) v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2
zákona:
fotokopie strany 2 a 3 Hlavní knihy (předvahy) analytické za období prosinec/2011
1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst, 2 písm. a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
1.1. Dne 13. 10. 2011 byla uzavřena Smlouva o půjčce mezi Městem Němčíce nad Hanou jako
věřitelem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska jako dlužníkem ve výši 72 000,- Kč.
Poskytnuti půjčky schválila rada města Němčíce na Hanou na svém 13. zasedáni dne 10. října
2011 Usn. č. 293/2010-2014/RM, přesto, že schvalovat smlouvy o poskytnutí úvěru nebo půjčky
je v pravomoci vyhrazené zastupitelstvu města.
Překročení pravomoci rady města bylo zjištěno rovněž při poskytnutí Půjčky penéz mezi
Městem Němčice nad Hanou jako věřitelem a Mysliveckým spolkem Němčíce nad Hanou ze dne
15. 4. 2011 ve výši 199 000,- Kč {Usn. č. 1250/2006-2010/RM), včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě
o půjčce peněz ze dne 13. 10. 2011 (Usn. č. 297/2010-2014/RM).
Porušeno ustanoveni § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích, v platném znění, kde se
stanoví, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno uzavření smlouvy o přijeti a poskytnutí úvěru nebo
půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k
závazku a smlouvy o sdružení.
Doloženo: fotokopie Smlouvy o půjčce ze dne 13. 10. 2011
fotokopie Smlouvy o půjčce peněz ze dne 15.4. 2011
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fotokopie Dodatku č. 1) ke smlouvě o půjčce peněz ze dne 13. 10. 2011
fotokopie strany 12, 15 a 18 zápisu ze 13. zasedání Rady města Němčíce nad Hanou ze dne
10.10. 2011
fotokopie strany 1, 4, 5, 6 Usneseni z 63. zasedání Rady města Němčice nad Hanou ze dne 4.
10. 2010"
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Pň přezkoumáni hospodařen! města Němčice nad Hanou za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumáni hospodaření města Němčíce nad Hanou za rok 2011
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených pod písmenem
c) {§ 10 odst. 3 písm. b) zákona) včlenění dle ustanovení § 2 odst 1 a 2 zákona:
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst, 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
1.1. Kontrolou účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků k 31, 12. 2011
bylo zjištěno, že u účtu vedeného u KB, a.s. nebyly zaúčtovány pohyby ze dne 31. 12. 2011 ve
výši 22 630,97 Kč.
Porušeno ustanovení § 4 odst, 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde se
stanoví, že účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou
účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, obsahové vymezeni těchto závěrek, účetní metody a ostatní podmínky vedení
účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy.
b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodařeni města Němčíce nad Hanou nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Upozorněni na případná rizika (§10 odst. 4 písm. a) zákona):
Na případná rizika neupozorňujeme.
Podil pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podii zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku k 31.12. 2011 (§ 10 odst, 4 pism. b) zákona)
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
5,66 %
podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,84%
Němčice nad Hanou. 22. 3. 2012
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Za Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Jaroslava Moskalová
kontrolor pověřený řízením přezkoumaní
Ing. Lenka Majerová
kontrolor
Bc. Otakar Štěpánek
kontrolor
Konec Citace
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2,81 %

14.2 Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Na základě výsledku kontroly byla přijata tato opatření:
o Město bude účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období,
s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.
o Město bude předkládat ZM veškeré smlouvy o poskytnutí půjčky ke schválení.

15. Externí služby
Město využívalo v r. 2011 pro svou činnost a zejména při řešení složitějších právních záležitostí
poradenských služeb, a to právníka JUDr. Jiřího Taláška, JUDr. Jarmily Pospíšilové,
Mgr. Vladimíra Dvořáčka a Ing. Aleny Chládkové. Konzultace v oblasti daňové problematiky pro
město zajišťovala Ing. Bc. Lenka Zábojová. Výdaje za tyto služby činily celkem 64.076,-Kč.

16. Pohled do roku 2012
Městské zastupitelstvo již v roce 2011 projednávalo a schvalovalo přípravy dalších investičních
akcí a pokračování započatých investic v tomto roce.
Jedná se o budování infrastruktury v lokalitě „Nad cukrovarem“. Díky vybudování sítí může být
nastartován také prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů. Očekáváme, že o pozemky
bude zájem i přes tíživou ekonomickou situaci našeho státu a tudíž i nás, občanů. Pobídkou by
měla být cena pozemků, kterou schválilo zastupitelstvo ve výši 400,- Kč/m² s tím, že pokud
stavebník zkolauduje stavbu do 4 let po vydání stavebního povolení, bude mu vráceno 50 %
z kupní ceny pozemků. Naše město nabízí, především mladým rodinám, veškeré potřebné
služby ke spokojenému životu. Dobře vybavené školy s širokou nabídkou aktivit pro děti, je zde
pokryta lékařská péče, včetně lékárenských služeb, pošta, peněžní ústav, obchody.
Další investiční akcí je oprava kanalizace a vozovky v ulicích ČSLA a Trávnická. Tato akce by měla
být ukončena v červenci 2012.
Dokončena bude také největší investiční akce za posledních 13 let, kterou je dostavba
kanalizace a výstavba ČOV v celkové hodnotě přes 60 mil. Kč.
Výstavbu sportovní haly připravuje město již třetím rokem. Věříme, že rok 2012 bude zlomový a
akce pod názvem „Víceúčelová hala – centrum sportovně-kulturního vyžití“ v červenci roku
2012 odstartuje. Asi největší radost budou mít žáci, navštěvující naši základní školu. Ale jsme
přesvědčeni, že hala bude přínosem pro celý náš region a jeho sportu chtivé občany.
Máme před sebou velké úkoly, ale nebudeme zanedbávat ani pravidelný chod našeho města,
údržbu majetku a veřejného prostranství. Díky podpoře městem zřizovaných příspěvkových
organizací bude jistě pokračovat už tradiční, bohatý kulturně - společenský život města.
Věříme, že se nám podaří dosáhnout plánovaných cílů a posunout rozvoj našeho města zase o
krok dopředu.
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