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1. Úvodní slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám výroční zprávu města Němčice nad Hanou, která si klade za cíl přinést
kompletní přehled o činnosti města a jím zřizovaných příspěvkových organizací za uplynulý
rok 2012.
Rok 2012 z pohledu investičních aktivit byl ovlivněn především dvěma významnými
stavbami, které zasáhly do rozpočtu a tím i do celkového hospodaření našeho města.
V prvé řadě byla dokončena dostavba kanalizace a výstavba ČOV. Tato investice si vyžádala
celkem 60,2 mil Kč vč. DPH.
Druhá velká investiční akce, výstavba víceúčelové haly, byla zahájena v červenci roku 2012 a
bylo proinvestováno 26,6 mil. Kč.
Již při sestavování rozpočtu vedení města avizovalo skutečnost, že s ohledem na tyto dvě
velké investiční akce, budou další aktivity města redukovány.
Přesto probíhalo budování infrastruktury pro výstavbu domů pro bydlení v lokalitě „Nad
cukrovarem“ /1,2 mil. Kč/, byla uhrazena polovina nákladů na nákup pozemků v lokalitě
„Bílý dům“ /1 mil. Kč/. Další investicí byla rekonstrukce komunikace a vybudování podélného
stání v ulici ČSLa a Trávnická /0,8 mil. Kč/.
Celkové investiční výdaje činily v uplynulém roce 36,8 mil. Kč.
Na opravy a udržování bylo v uvedeném roce vynaloženo 2,4 mil. Kč. Největší položkou zde
byla rekonstrukce kanalizace v ulici ČSLa a restaurování sochy anděla na ulici Hliník.
Nemalá částka, 2,6 mil. Kč, byla věnována údržbě veřejného prostranství.
Město podpořilo grantovými programy činnost neziskových organizací, působících na jeho
území. Příspěvkové organizace, zřizované městem, byly v roce 2012 dotovány částkou 5,6
mil. Kč. Činnost jednotky požární ochrany byla dotována částkou 0,8 mil. Kč.
Podporován byl také kulturně společenský život města, který je velmi bohatý, a to díky
kulturnímu středisku a knihovně, příspěvkovým a neziskovým organizacím.
V roce 2012 bylo realizováno výběrové řízení formou elektronické aukce, a to v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení proběhlo na
základě mandátní smlouvy, a to na centrální dodávku silové elektrické energie a zemního
plynu pro město Němčice nad Hanou a jeho příspěvkové organizace a právnické osoby,
v nichž má město 100% podíl, pro období roku 2013. Tímto úkonem byla jednak
zabezpečena zákonná povinnost města, ale především došlo také k zefektivnění ceny za
dodávky komodit, které se projeví po uzavření roku 2013, v rámci rozboru hospodaření
města.
Věřím, že všichni členové zastupitelstva přistupovali k rozhodování o všech výše uvedených
aktivitách města s vědomím své zodpovědnosti vůči našim občanům a zejména nastupující
mladé generaci a že tato svá rozhodnutí budou i nadále směřovat k takovým cílům, která
přinesou zlepšování životních podmínek a rozvoj našeho města.

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
Město Němčice nad Hanou
Adresa
Palackého nám. 3, 798 27
Němčice nad Hanou
Telefon
582 386 012, 582 302 311
ID datové schránky
udbb4fb
e-mail
podatelna@nemcicenh.cz
IČ
DIČ
Číslo účtu

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

Vodovod:
Plynofikace:
Kanalizace (ČOV):

00288497
CZ00288497
155969756/0300, ČSOB a.s.

1
1 202 ha
204 m n. m.
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

Stav obyvatel k 31.12.2012 činil 1987 osob
Skladba obyvatel – průměrný stav za r. 2012:
Počet dospělých mužů: 795
Počet dospělých žen: 834
Počet dětí do 15 let a mládeže do 18 let: 358
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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. 2012 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 ZM

František Fidra
Martina Kouřilová
Mgr. Hana Vojancová
František Žvátora
Jaromír Snídal
Ing. Radoslav Borovička
Jana Stratilová
Milan Tesařík
Ing. Jiří Večeře
Jiří Zatloukal

Složení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou dle volebních stran
ČSSD

Ivana
Dvořáková

František
Fidra

Martina
Kouřilová

Mgr. Hana
Matušková

ODS

Ing. Jan
Vrána

Mgr. Hana
Vojancová

František
Žvátora

KDU-ČSL

Jaromír
Snídal

Ing. Oldřich
Plchot
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Vladimír
Kyselák

Ing. Radoslav
Borovička

KSČM

Milan

Tesařík

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

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
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3.1.2 Komise
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
předseda: Ing. Jana Oulehlová
členové: 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, Bc. 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, DiS., 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

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.
Na výkon státní správy byl městu pro rok 2012 poskytnut příspěvek ve výši Ing. Marie
3 984 500,- Kč. Tento příspěvek byl použit na platy zaměstnanců (úředníků) a Plchotová
tajemnice MěÚ
další nezbytné provozní výdaje spojené s výkonem agend státní správy.
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4.1 Oblast sociální
Na tomto úseku je zajišťován výkon státní správy pro 14 obcí správního obvodu,
V oblasti sociální práce se jednalo o poradenskou činnost občanům v rámci správního
obvodu, v oblasti informačních systémů veřejné správy o poskytování ověřených výpisů
z agend CzechPOINTu.
r.2011
CZECHPOINT
Výpis z katastru nemovitostí
69
Výpis z rejstříku trestů
58
Výpis z obchodního rejstříku
22
Výpis z živnostenského rejstříku
3
Výpis z bodového hodnocení řidičů
1
ISDS
Žádost o zřízení datové schránky
Konverze dokumentů z elektronické do listinné 17
podoby
Položky pošty: dotazy – policie, soudy
584

r.2012
46
32
15
1
1
15
897

4. 2 Matrika, evidence obyvatel

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
11

r.2011

r.2012

479
49
11
-

zrušeno
zrušeno
7
1

1
6
1
5
2
13

3
8
2
5
1
12

614
1018

465
403

24
22
29
7

25
33
52
23

Zápis o narození dítěte
Záznam o uzavření manželství
Záznam o úmrtí

18
7
22

21
13
27

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 životného prostředí opět činila kontrola
žádostí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ a následné postoupení na
Městský úřad v Prostějově.
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je prováděn hlavně pro naše město,
spočívá ve vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Dle požadavků
stavebního úřadu poskytuje vyjádření k projektové dokumentaci.
Útvar životního prostředí vykonává též poradenskou činnost obcím při řešení záležitostí,
týkajících se životního prostředí.

Přehled činnosti státní správy v oblasti životního prostředí za rok 2012
(Údaje z roku 2011 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 7x (10x)
Postoupení souhlasu s trasou
1x
Rozhodnutí o uložení odvodů za vynětí ze ZPF
3x (4x)
Orgán ochrany přírody a krajiny
Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
Vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení o přestupku
Ostatní
Vyjádření k projektové dokumentaci
Ostatní vyjádření či sdělení
Výzva na údržbu pozemků

15x (14x)
2x (3x)
(1x)
1x
7x (7x)
5x (6x)
2x

4.4 Stavební úřad
Útvar stavebního úřadu zajišťuje na základě pověření výkon přenesené působnosti v oblasti
územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném městu
a městskému úřadu jako obecnému stavebnímu úřadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností a výkon samostatné působnosti. Tyto činnosti vykonává nejen pro občany města
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Němčice nad Hanou, ale i pro další přičleněné obce mikroregionu Němčicko – celkem 19
katastrů.
2011

2012

VYDANÁ VYJÁDŘENÍ
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD 290
276
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných 22
69
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních úřadů
apod.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
územní rozhodnutí o umístění stavby
územní souhlasy k umístění a provedení stavby
územně plánovací informace

8
16
52
35
5
1
STAVEBNÍ ÚSEK

stavební povolení
23
souhlasy s provedením stavby
34
rozhodnutí o změně stavby
5
prodloužení lhůty k dokončení stavby
2
kolaudační rozhodnutí
14
kolaudační souhlas
67
sdělení k povolení odstranění stavby
potvrzení o provedené demolici
2
potvrzení na základě oznámení užívání
11
potvrzení o existenci či neexistenci stavby pro KÚ 102
Olomouckého kraje
odvolání proti rozhodnutí
vydány veřejnoprávní smlouvy
14
zastavení stavby
dodatečné povolení
stížnosti na špatný technický stav
dělení pozemků

23
16
4
4
25
1
4
26
117
2
26
10
36

5. Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu
Vzdělávání úředníků městského úřadu se v roce 2012 řídilo zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví
požadavky na znalosti těchto zaměstnanců a jejich rozšiřování a zdokonalování.
Úředníci se vzdělávají nejen průběžnými školeními v rámci svého pracovního zařazení, ale
současně si doplňují vzdělání i dálkovým studiem. Jedna úřednice absolvovala v roce 2012
zvláštní odbornou způsobilost v zemědělství.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno na nové zákony, novely zákonů a změny
v oblasti jak státní správy, tak samosprávy: stavební zákon, přechod účetnictví územně
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samosprávných celků, inventarizace, bytové a nebytové prostory, daňový řád a daňové
zákony, oblast mzdové a personální problematiky, zákona o obcích, zákon o veřejných
zakázkách a další, které jsou nutné pro řádné zabezpečení chodu úřadu.
Stav zaměstnanců městského úřadu k 31. 12. 2012 – 15 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 2012 pracovní místa pro 7 nezaměstnaných. Časově
omezené pracovní příležitosti (dohody byly omezeny šesti měsíci výkonu práce) byly
zaměřeny na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství a pomocné práce. Pracovní místa
byla zprostředkována ve spolupráci s Úřadem práce Prostějov. V průběhu roku 2012
podpořilo město veřejnou službu prostřednictvím 8 osob.

6. Vzdělávání zastupitelů města
Práci zastupitelů města, kteří v tomto volebním období 2010-2014 přistoupili odpovědně
k vykonávání svého mandátu a kromě své práce v zastupitelstvu absolvovali ve svém volném
čase e-learningový vzdělávací program pro zastupitele, ocenil Svaz města a obcí České
republiky a udělil městu Němčice nad Hanou Certifikát pro vzdělanou a odpovědnou obec.
Slavnostní předání tohoto certifikátu proběhlo v úvodu veřejného zasedání Zastupitelstva
města Němčice nad Hanou dne 25. října 2012. Ocenění předala starostce města, paní Ivaně
Dvořákové, zástupkyně Svazu měst a obcí ČR, Ing. Olga Kučerová.
Svaz měst a obcí organizuje a financuje projekt pro zastupitelstva obcí s názvem Vzdělaný
zastupitel. Město Němčice nad Hanou dosáhlo tohoto ocenění tím, že většina jeho
zastupitelů, tj. alespoň 80 %, absolvovala e-learningový kurz a současně se zúčastnila
bezplatného vzdělávacího semináře pro zastupitele přímo v obci. (Dvoudenní seminář
absolvovali zastupitelé již na jaře r. 2011 – pozn. města). Dle vyjádření SMOČR je město
Němčice nad Hanou jednou z mála obcí, které se podařilo tohoto ocenění dosáhnout. Do
října r. 2012 získalo tento certifikát cca 20 obcí z celé České republiky.

7. Významné události ve městě v roce 2012
LEDEN
Dětský karneval
Již tradicí se stal dětský karneval, který společně připravuje město s DDM ORION a Sborem
dobrovolných hasičů. Město zajišťuje organizaci celého karnevalu, DDM ORION má
připravený zábavný program na nedělní odpoledne a hasiči zajišťují nezbytné občerstvení a
pořadatelskou službu. V roce 2012 měl karneval podtitul „Kloboukový“. Celkem tuto akci
navštívilo 150 masek a 163 dalších hostů (rodičů, prarodičů, sourozenců).
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Plesová sezóna
Měsíc leden a únor patří jako každý rok plesové sezóně. Ne jinak tomu bylo i v roce 2012,
prvním plesem byl 4. Hasičský bál, dále následoval Školní ples v restauraci Zátiší.

Dětský karneval
„Němčické okamžiky“
Během roku se ve foyer kina OKO uskutečnilo několik výstav. První se uskutečnila již v měsíci
lednu, kdy se svými fotografiemi představil místní fotograf, pan Michal Wolf. Téma výstavy „Němčické okamžiky“, fotografie z kulturních akcí pořádaných v Němčicích nad Hanou.

Vernisáž výstavy fotografií Michala Wolfa
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ÚNOR
Uvázání šály Šikulkovi
Mimořádná akce, která se konala na začátku února, bylo uvázání šály soše Šikulky na
Palackého náměstí. Šálu v délce 14,70 m pletlo celkem 27 žen v městské knihovně. Uvázání
se zúčastnil i sám autor sochy pan Radim Hanke a její kmotr pan Martin Parobek. Krátký
kulturní program si připravily děti z mateřské a základní školy. Tato recesní akce se setkala s
velkým ohlasem občanů.

Uvázání šály Šikulkovi
Mistrovství Olomouckého kraje v krasojízdě
V únoru se v sokolovně uskutečnilo Mistrovství Olomouckého kraje v krasojízdě. Této
soutěže se zúčastnili závodníci oddílu TJ Stavební stroje a ze Zlínského kraje.
Turnaj přípravek
Ve fotbalovém klubu FK
Němčice nad Hanou se
daří vychovávat naše
nejmenší fotbalisty.
Důkazem zájmu o fotbal
našich nejmladších je
turnaj přípravek, ročník
narození 2003 a mladší,
který se uskutečnil v
sokolovně za účasti celků
Haná Prostějov, dvě
mužstva Sokola
Čechovice a dva domácí
celky.
Fotbalový turnaj přípravek
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BŘEZEN
Smrtná neděle
Stalo se již tradicí v našem městě oslavit „Smrtnou neděli“, kterou připravuje NS Pantlék. V
dopoledních hodinách navštěvují mladé hanačky domácnosti a v odpoledních hodinách v
sále kina OKO probíhá kulturní program, jehož vyvrcholením je pálení „Smrtky“ na Palackého
náměstí.

Smrtná neděle v sále kina OKO
Hudební festival Haná
Myšlenka uspořádat tento hudební festival vznikla v mikroregionu Prostějov–venkov a náš
mikroregion Němčicko se do něj zapojil společně s mikroregionem Střední Haná. V sále kina
OKO se uskutečnil klavírní recitál v podání Ivo Kahánka a v sále sokolovny Festivalová party.
Výstava obrazů
Ve foyer kina OKO se konala výstava obrazů pana Květoslava Černého, tentokrát na téma
„Hanácká krajina“.

Výstava obrazů pana Květoslava Černého
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DUBEN
Setkání s důchodci
Setkání seniorů v jarních měsících se stává v našem městě již tradicí a ani v roce 2012 tomu
nebylo jinak. V sále sokolovny se sešlo více jak 130 seniorů. V rámci pořadu byl připraven
kulturní program, kterého se zúčastnilo téměř 100 účinkujících z řad dětí naší mateřské
školy, základní školy, základní umělecké školy a TJ Stavební stroje oddílu Krasojízdy. Jako host
vystoupila taneční skupina „Druhý dech“ z Kralic na Hané.

Ukázka krasojízdy na setkání s důchodci
Hanácký divadelní máj
Vyvrcholením a největším divadelním svátkem ochotnického divadla byl 26. ročník
Hanáckého divadelního máje. Pořadatel přehlídky – město Němčice nad Hanou, sedmičlenný
realizační tým a další ochotní jednotlivci se podíleli na realizaci obou postupových přehlídek,

26. ročník Hanáckého divadelního máje
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jak na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, tak na
národní přehlídku Popelka Rakovník. Celkem bylo 14 soutěžních představení: 7 souborů s
postupem do Vysokého nad Jizerou a 7 souborů s postupem do Rakovníka. Odborná porota,
ve složení předseda poroty Ladislav Vrchovský a členové Milan Strotzer a Vladimír Zajíc,
nedoporučila na Popelku Rakovník žádnou soutěžní inscenaci. Na Krakonošův divadelní
podzim byl nominován soubor Morkovských ochotníků. Doporučení ve druhém pořadí získal
DS J.K.Tyl Brodek u Přerova a doporučení v prvním pořadí získal DSOB Velká Bystřice. Celkem
bylo uděleno 20 cen a 28 čestných uznání. Celkem navštívilo divadelní představení v rámci
přehlídky 2.004 diváků.
V rámci HDM byly připraveny doprovodné akce jak pro mateřskou školu, tak pro základní
školu. Mateřské školy se zapojily svými pracemi na téma „O slepičce a kohoutkovi“. Celkem
se nám jich sešlo 10 a bylo se na co dívat. Základní škola měla připravenu literární soutěž pod
názvem „Andersenova hvězdička“, tentokrát na téma „Láska“. Celkem se hodnotilo 20 prací
našich žáků a nejlepší práce byly oceněny drobnými dárky. Základní škola se také zapojuje do
Klubu dětského diváka, který hodnotí dětská představení.
K Hanáckému divadelnímu máji jsou vydávány také informativní bulletiny: Divadelní
šeptanda (do každé domácnosti v Němčicích nad Hanou), Úvodní a Závěrečné kukátko.
Propagace je zajišťována již uvedenými bulletiny, dále pak plakáty, transparenty, inzercí v
regionálním i celostátním tisku, v rozhlase a v neposlední řadě na internetových stránkách
města. Projekt byl dotován Olomouckým krajem (50.000,-Kč)a Ministerstvem kultury ČR
(30.000,-Kč).

KVĚTEN
Hanácký pohár
V sobotu 5. května ožil parket u fotbalového hřiště mladými hasiči. Sešli se tu, aby mezi
sebou soutěžili v požárním útoku. Soutěže se neúčastnili pouze mladí hasiči, ale také muži a
ženy.

Hanácký pohár
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Den matek
Jako každoročně v jarních měsících mateřská škola připravuje vystoupení ke Dni matek. Děti
společně se svými učitelkami pilně cvičí a připravují program pro své maminky. Na pódiu se
během vystoupení vystřídalo celkem 100 dětí naší mateřské školy ze všech oddělení a sál byl
vyprodán do posledního místa.

Vystoupení dětí na Dni matek
Slavnostní předání kanalizace a čistírny odpadních vod
Na konci měsíce května se uskutečnilo slavností předání kanalizace a čistírny odpadních vod
za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a paní senátorky Boženy
Sekaninové. Na slavnostním předání se podílel i Dechový orchestr mladých a mažoretky
DDM Orion.

Slavnostní předání kanalizace a ČOV
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Školní akademie
Koncem května patří sál kina OKO již tradičně naší základní škole, která pravidelně připravuje
školní akademii. Tanečky, písničky, pohádky, vtipy i mluvené slovo se tentokrát neslo v duchu
„Spolu na jedné lodi“. Krásných momentů bylo během tří vyprodaných představení pro
veřejnost mnoho a díky pestré nabídce si každý z diváků přišel na své.

Akademie nás baví aneb „Spolu na jedné lodi“
ČERVEN
Na pohodu
Již druhý ročník této akce se uskutečnil v areálu místní hasičské zbrojnice. DDM ORION
připravilo pro návštěvníky vystoupení několika tanečních kroužků, dále bylo možné vidět i
netradiční bojové umění bujinkan. Roztočil se také keramický kruh a zájemci si mohli vyrobit
například misku nebo hrníček.

Vystoupení tanečního kroužku DDM ORION
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Šerpování
Konec měsíce června je symbolický pro 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.

Šerpování

Svátek hudby
Velký „malý svátek hudby“! Tak ho nazývali v průběhu příprav tohoto ročníku jeho
organizátoři z řad učitelů ZUŠ. Původní koncept Svátku hudby v areálu restaurace Zátiší se

Vystoupení Youthbandu při Svátku hudby
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rozrostl na téměř 250 účastníků, a proto byl situován do prostor zahrady za budovou ZUŠ.
Program tohoto hudebního svátku byl zahájen již ve středu v kině OKO tradičními
Vzájemnostmi, kde se představili žáci tanečního oboru. Zahradní slavnost se v pátek stala
nejen přehlídkou činnosti souborů školy, ale rovněž příležitostí pro šikovné muzikanty z
celého regionu. Stěžejním bodem dramaturgie celého programu byl premiérový koncert
početného Youthbandu, složeného z mladých muzikantů prostějovska.

ČERVENEC
Zahájení stavby „Víceúčelové haly“
3. července byla zahájena stavba nové víceúčelové haly – centra sportovně kulturního vyžití.
Němčické hody
Červencový víkend 21. - 22. patřil největší folklorní tradici v našem městě, kterou jsou
Němčické hody. Do pořádání se zapojuje rok od roku stále více organizací. V roce 2012 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. Program probíhal na stadionu, v kostele, ve farské zahradě.
V rámci hodů byli na fotbalovém hřišti oceněni občané z oblasti sportu.
Je dobře, že se do takové velké akce zapojilo tolik pořadatelů a společně připravili příjemné
prožití tohoto místního svátku.

Němčické hody
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SRPEN
Dokončení opravy komunikace v ulicích ČSLa a Trávnická
V měsíci srpenu byla dokončena oprava komunikace v ulicích ČSLa a Trávnická. Občanům
města tak byla předána do užívání vozovka s opraveným povrchem a byla vybudována
nová podélná stání. Stavbu prováděla společnost M-SILNICE a.s., OZ Východ.

Opravená komunikace a nová podélná stání v ulici ČSLa
Instalace nové technologie v kině OKO
Během měsíce srpna proběhla v promítací kabině našeho kina OKO instalace nové
technologie na digitální promítání filmů z DVD nebo Blue-ray disků.
ZÁŘÍ
Mikroregion Němčicko se baví
Je již několik let zvykem, že poslední prázdninová sobota patří vzájemnému setkání zástupců

Setkání mikroregionu Němčicko
všech obcí mikroregionu Němčicko. V roce 2012 se setkání uskutečnilo v Dřevnovicích. Naše
město tentokrát reprezentovalo družstvo, složené ze zástupců fotbalového klubu, které na
tomto setkání vybojovalo krásné třetí místo.
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Trepetlika Burgas
Na začátku měsíce září navštívil naše město folklorní soubor Trepetlika Burgas z Bulharska. V
rámci této mezinárodní návštěvy se konaly dvě vystoupení našich hostů v sále kina a to pro
2. stupeň základní školy a pro veřejnost. Našim občanům jsme předvedli folklor, který je nám
velmi vzdálený.

Vystoupení souboru Trepetlika Burgas
Divadelní pátky
V měsíci září 2012 byla zahájena již šestá sezóna diváky oblíbených Divadelních pátků, která
je programována společně s DS Kroměříž. V rámci Divadelních pátků se odehrálo celkem
šest divadelních představení.
ŘÍJEN
Drakiáda
Tuto zajímavou akci již čtvrtým rokem připravila pro své žáky mateřská škola. Pro děti,

Drakiáda
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rodiče i samotné organizátory to bylo velmi příjemně strávené odpoledne, které se mimo
jiné neslo i v soutěžním duchu o nejkrásnějšího draka.
Udělení certifikátu pro vzdělanou a odpovědnou obec
Práci zastupitelů města, kteří absolvovali ve svém volném čase e-learningový vzdělávací
program pro zastupitele, ocenil Svaz města a obcí České republiky a udělil městu Němčice
nad Hanou Certifikát pro vzdělanou a odpovědnou obec. Slavnostní předání tohoto
certifikátu proběhlo v úvodu veřejného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou
dne 25. října 2012. Ocenění předala starostce města, paní Ivaně Dvořákové, zástupkyně
Svazu měst a obcí ČR, Ing. Olga Kučerová.

Udělení Certifikátu pro vzdělanou a odpovědnou obec
Taneční kurz pro dospělé
V roce 2012 se nám podařilo uskutečnit novinku a tou byly Taneční pro dospělé. Celkem se
přihlásilo 11 tanečních párů, které společně prošly základní výukou společenských tanců v
šesti lekcích. Závěrečná lekce byla již pouze lekcí zábavnou, při které se příjemně pobavily
taneční páry i pořadatelé.

Taneční kurz pro dospělé
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Požehnání sochy Anděla a bysty Krista
Sobotní ráno 6. října se sešli občané Němčic společně s vedením našeho města, panem
farářem Tomášem Stroganem a MgA. Martinem Parobkem na žehnání zrestaurované bysty
Krista na budově místní ZUŠ a sochy Anděla, která je umístěná v parčíku na Hliníku.

Požehnání sochy Anděla na Hliníku
Bubenická show
Pátek 19. října patřila sokolovna rytmu bubnů a tanci. Dům dětí a mládeže ORION připravil
tuto jedinečnou akci podpořenou z programu THING BIG pro naše občany. V tomto velmi
unikátním projektu se jednalo o propojení afrických djembe bubnů a různých tanečních
žánrů. Diváci i účinkující prožili příjemný páteční podvečer se spoustou nových zážitků. Po
ukončení programu následoval bubenický workshop a každý se mohl ponořit do role
bubeníka.

Vystoupení na Bubenické show
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LISTOPAD
Slavnosti padajícího listí
Stalo se již tradicí, že se začátkem listopadu DDM ORION společně s dětmi loučí s broučky a
ukládají je k zimnímu spánku. I když bylo tentokrát nevlídné počasí, i přesto přišla řada
příznivců, kteří si společně zasoutěžili a uložili zvířátka k zimnímu spánku.

Slavnosti padajícího listí
Módní přehlídka
V listopadu se nám ve spolupráci se společností Nero Kroměříž podařilo uspořádat módní
přehlídku, kterou svou přítomností obohatila paní Marie Retková. Tato akce sklidila velký
úspěch mezi přítomnými ženami.

Módní přehlídka
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Rozsvícení vánočního stromu
V listopadový pátek před první adventní nedělí byl slavnostně rozsvícen vánoční strom před
obchodním domem Jednota. O program, který navodil atmosféru vánoc, se postarali žáci
základní umělecké školy. Přítomní občané, a je jich rok od roku více, tak prožili velmi
příjemný předvánoční podvečer. Je třeba zdůraznit i nezbytnou součinnost našich hasičů,
kteří u takovýchto akcí na veřejnosti zajišťují bezpečnost diváků, účinkujících i koordinaci
dopravy.

Vystoupení žáků ZUŠ při rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
Vánoční koncert
Na sklonku roku 2012 se podařilo připravit, ve spolupráci se Základní školou v Němčicích nad
Hanou, vánoční koncert, tentokrát věnovaný k jubilejnímu 10. výročí pěveckého sboru
Skřivánek, který působí při základní škole pod vedením Lenky Literové. Ve zcela zaplněném
sále kina OKO vystoupilo více jak 60 dětí tohoto pěveckého tělesa společně s 13-ti hosty,
bývalými členy sboru. V úvodu koncertu převzali ocenění občané Němčic nad Hanou, které
jim za významný přínos pro město předala starostka, Ivana Dvořáková.

Vystoupení pěveckého sboru Skřivánek
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Křest knihy
V samotném závěru roku se uskutečnil křest nové knihy pověstí z Němčic a okolí od místního
autora, pana Antonína Ošťádala, s názvem „Krajinou ječných klasů“. Knihu svými ilustracemi
opatřil rovněž němčický občan, pan Květoslav Černý. Vydání knihy zajistilo a finančně
dotovalo město Němčice nad Hanou v nákladu 300 ks výtisků. Slavnostní uvedení knihy do
života se uskutečnilo v rámci Adventního koncertu Základní umělecké školy v Němčicích nad
Hanou, uspořádaném v místním chrámu sv. Máří Magdalény.

Křest knihy Krajinou ječných klasů
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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: 311

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: 596
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

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
Počet účastníků v 57 zájmových útvarech: 613
www: http://ddmorion.cz
E-mail: info@ddmorion.
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9. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působily v roce 2012 tyto neziskové organizace:
























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
Klub přátel Základní umělecké školy
Radioklub OK 2 KCN¨
Skupina historického šermu Aqua Fortis
Honební společenstvo
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10. Hospodaření města v roce 2012
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2012 s rozdílem příjmů a výdajů ve výši
– 24.576.107,32 Kč. Výše čerpaného úvěru od KB a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV
k tomuto datu činí Kč 16.291.762,86 (splatnost 31.12.2018). Výše čerpaného úvěru od ČSOB
a.s. na Víceúčelovou halu – centrum sportovně-kulturního vyžití činí Kč 5.000.000,-(splatnost 31.3.2015) a půjčka od Olomouckého kraje činí 8.000.000,-- (splatnost 30.9.2014).
Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč 4.277.271,26.
Hospodářský výsledek VI.Q roku 2012 je výrazně ovlivněn odpisy, které ze zákona jsou
náklady roku a činí včetně dooprávkování staré ČOV (demolice, vyřazení technologie)
celkem v částce Kč 16.577.945,-- (účet 551).
Příjmy a výdaje k 31.12.2012 ( výkaz FIN 2-12M )
Rozpočet upravený
K 31.12.2012
(v Kč)
39.655.581,15
64.231.688,47
- 24.576.107,32

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

Hospodářský výsledek

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)
39.655.581,15
64.231.688,47
- 24.576.107,32

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)
75.411.163,-90.074.800,53
-14.663.637,52

( účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)
39.222.670,06
43.961.602,26
16.577.945,09
-4.738.932,20

6xx – výnosy celkem ÚSC
5xx – náklady celkem ÚSC
551 – odpisy (v tom)
Přebytek (+) schodek (-) běžného období

V roce 2012 zastupitelstvo města schválilo 7 rozpočtových opatření.

Hospodářský výsledek - IV. Q. 2012
(v Kč)

rozdíl (+zisk,- ztráta)

(v Kč)
-4 738 932,20

výdaje celkem

43 961 602,26

příjmy celkem

39 222 670,06
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Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)
38.580.187,50
27.048.517.89
0,-+ 11.531.669,66

10.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 29.11.2011 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2012 ve
výši příjmů Kč 38.305.750,--. Příjmy k 31.12.2012 jsou plněny ve výši 100% ročního rozpočtu
po změnách, což činí Kč 61.440.581,15. Příjmy, které město obdrželo ze skládky SITA a.s.,
jsou v tomto období plněny na 100 %, což činí celkem Kč 10.926.084,95,--. Daň z přidané
hodnoty se plní na 100%, což činí Kč 6.273.955,51 z předpokládané částky Kč 7.500.000,--.
Půjčka od Olomouckého kraje ve výši 8.000.000,-- byla poskytnuta a čerpána. Z tohoto
důvodu město omezilo další investiční akce, aby bylo schopno zabezpečit řádně „cash flow“
města po celou dobu krytí těchto významných akcí.

10.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 29.11.2011 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2012 ve
výši výdajů Kč 38.305.750,--. Výdaje jsou k 31.12.2012 plněny ve výši 100 % ročního rozpočtu
po změnách, což činí Kč 86.016.688,47. Jde především o běžné provozní výdaje a také tyto
celkové výdaje jsou ovlivněny financováním investičních akcí plánovaných pro rok 2012.
Jedná se především o investici ČOV a kanalizace a akci Víceúčelová hala – centrum
sportovně-kulturního vyžití. Částka na straně výdajů v rozpočtu připadající na investiční akci
Víceúčelová hala – centrum sportovně-kulturního vyžití, ve výši 26.473.839,--Kč, byla
zahrnuta do rozpočtu města pro rok 2012, dotace z ROP bude poskytnuta v roce 2013 v
předpokládané výši 17.797.000,--Kč, V roce 2012 byl čerpán úvěr od ČSOB ve výši
5.000.000,--Kč a půjčka od Olomouckého kraje ve výši 8.000.000,-- Kč.

10.3 Opravy a udržování
V roce 2012 byly opravy prováděny ve snížené míře, s ohledem na realizované investiční
akce. Celkem opravy činily 2.395.344,07 Kč.

10.3.1 Největší opravy v roce 2012

Opravy

Skutečnost v Kč

Kanalizace ČSLA , ostatní údržba
Restaurování sochy Anděla
Běžné opravy bytů
Opravy veřejného osvětlení
Elektro práce ZŠ
Elektro práce ZUŠ
Elektro práce MŠ

1.074.481,44
95.800,-126.162,43
249.659,20
144.921,-110.749,15
73.790,14

10.4 Investiční výdaje
V roce 2012 město uskutečnilo několik plánovaných investičních akcí, pořídilo hmotný
investiční majetek a uskutečnilo přípravné práce na akce plánované v dalších letech
(projektové dokumentace atd.). Celkem bylo proinvestováno 36.831.988,74Kč
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Mezi největší realizované investiční akce roku 2012 patří:
Dostavba kanalizace a ČOV
Víceúčelová hala – centrum sportovně-kulturního vyžití
Pozemky - nákup
Významné investiční akce města v roce 2012

Investice

Skutečnost v Kč

Parkovací stání ulice ČSLA, Trávnická
Projekt dostavba kanalizace ČOV
Víceúčelová hala – centrum sportovně – kulturního vyžití
Pořízení promítací techniky - KINO
Nákup pozemků – „Bílý dům“
Výstavba infrastruktury – lokalita „Nad cukrovarem“
Dýchací přístroje - hasiči

824.779,20
6.800.202,60
26.611.839,-174.000,-1.000.000,-1.208.099,14
124.000,80

10.5 Dotace
10.5.1 Dotace na provoz
Rozpočet upravený
K 31.12.2012 (v Kč)
Na státní správu a školství
Na sociální dávky
Na veřejně prospěšné práce
Neinvestiční dotace od obcí

3.984.500,-0,-363.380,-656.100,--

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)
3.984.500,-0,-363.380,-656.100,--

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)
4.521.700,-6.400.000,-123.052,-605.937,--

10.5.2 Investiční a neinvestiční dotace
ČOV a kanalizace:

ČOV a kanalizace (úroky)

Skutečnost
K 31.12.2012 (v Kč)
390.404,35

Rozpočet upravený
K 31.12.2012 (v Kč)
390.404,35

10.5.3 Ostatní dotace
Rozpočet
upravený
K 31.12.2012
(v Kč)
Na hasiče – akceschopnost UZ 136.072,-14004
Na hasiče na vybavení UZ 008
60.000,-Na hasiče na vybavení UZ 008
61.000,-Dotace Anděl - OK
50.000-Hanácký divadelní máj 2012 - OK
50.000,-Hanácký divadelní máj 2012 - MK
30.000,-35

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2011
(v Kč)

136.072,--

111.385,--

60.000,-61.000,-50.000,-50.000,-30.000,--

300 000,-0,-54.000,-50.000,-30.000,--

Veřejná služba
ZŠ – informační a komunikační
technologie
ZŠ – integrace romské komunity
ZŠ – podpora vzdělávání menšin
ZŠ – vzdělávání
ZŠ – vzdělávání
DDM
–
environmentální
vzdělávání
Volby prezident
Volby krajské zastupitelstvo, Senát

0,-70.584,--

0,-70.584,--

0,-0,--

65.000,-80.000,-549.850,04,-97.032,36
25.000,--

65.000,-80.000,-549.850,04
97.032,36
25.000,--

0,-55.000,-0,-0,-0,--

20.000,-92.000,--

20.000,-92.000,--

0,-0,--

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
k 1.1.2012
1.284.933,60

Konečný stav
k 31.12.2012
1.284.933,60

38.939.277,42
318.442.665,35
21.663.959,29

34.313.687,15
355.175.709,59
24.178.940,74

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

6.647.047,90
37.317.649,98
138.600,-200.000,-459.256.568,96

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

ČR – Okr. Úřad Prostějov
ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 264
Budova čp. 559

(v Kč)
1.600.000,-1.600.000,--

Zástavy jsou na 20 let, budova čp. 264 je zastavena do roku 2016 a budova čp. 559 do roku
2019.

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.
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Společnost byla založena v souvislosti s projektem rozvoje území po bývalém cukrovaru (tzv.
brownfiled), krátce po vzniku společnosti byla podána žádost o podporu z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Z finančních prostředků Němčické rozvojové, s.r.o. byla dosud čerpána částka 24.500,-- Kč,
kdy částka 500,-- Kč představuje náhradu částky, kterou zakladatel poskytl zakládané firmě v
okamžiku zřizování účtu, a tedy byla po zápisu společnosti do obchodního rejstříku vrácena
městu Němčice nad Hanou. Částka 24.000,-- Kč pak představuje podíl Němčické rozvojové,
s.r.o. na nákladech spojených s vypracováním žádosti o podporu z ROP.
Majetek společnosti (v tis. Kč) k 31.12.2012

Němčická
rozvojová s.r.o.

Stálá aktiva
174

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
náklady
Němčická
rozvojová s.r.o.

1

Oběžná aktiva
174

Vlastní kapitál
174

Výnosy/z toho VH
dotace obce
0
-1

Cizí zdroje
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 2012 bylo celkem vybráno a přerozděleno neziskovým organizacím z výherních
hracích přístrojů (již nebude přerozdělováno z VHP přímo)
Kč 85.230,-Neziskové organizace

Částka v (Kč) 2012

Český svaz chovatelů
TJ Sokol
Český svaz včelařů
Skupina historického šermu
Onko Diana
Myslivecký spolek
Sbor dobrovolných hasičů
Svaz tělesně postižených
Přátelé otevřené školy
TJ Stavební stroje
Moravský rybářský svaz
Fotbalový klub
CELKEM

3 500,-9 738,-4 000,-4 000,-1 000,-5 000,-10 000,-4 000,-10 000,-15 000,-5 000,-15 000,-85 230,--
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12.2 Finanční dary
V roce 2012 byly vyplaceny dary (na základě darovacích smluv) ve výši

Kč 36.852,--

Neziskové organizace

Částka v (Kč) 2012

Charita Kojetín
Dětské centrum
Jistota, ZŠ Prostějov
NS Pantlék
CELKEM

10 000,-5 000,-7 000,-14 852,-36 852,--
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Finanční příspěvky - dary

Charita Kojetín
27%
40%
Dětské centrum
14%
Jistota, ZŠ Prostějov
19%
NS Pantlék

12.3 Granty
V roce 2012 byly vyplaceny finanční příspěvky (na základě smlouvy o finančním příspěvku –
GRANTU) od společnosti FVE Němčice s.r.o. v celkové výši 235.920,- Kč.
Organizace
částka (v Kč)
Skupina historického šermu AQUA Fortis
o.s.
8 360,00
SDH Němčice nad Hanou
18 000,00

účel - dle projektu

Moravský rybářský svaz

10 560,00

Národopisný soubor Pantlék
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Němčice nad Hanou
ZŠ Němčice nad Hanou
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Divadelní spolek Na Štaci o.s.

15 000,00
20 000,00
12 000,00
20 000,00
17 000,00
20 000,00

Myslivecký spolek Němčice n.H.
ZUŠ Němčice nad Hanou
Klub přátel ZUŠ Němčice n.H.
Občanské sdružení DOM
DDM Orion, Němčice n.H.

20 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Nákladní přívěs T700A
Vystoupení v Nezamyslicích,
setkání s hejtmanem
Fotbalové hody
Cvičí celá rodina
Výroční koncert PS
WORMS 2012
Divadelní představení
Podpora druhové
rozmanitosti
Hudební tábor
Svátek Hudby
Nostradamus
Znáš svůj kraj

235 920,00

x
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Ozvučení SHŠ Agua Fortis o.s.
Hanácký pohár

Finanční příspěvek od společnosti
FVE Němčice s.r.o.
DDM Orion, Němčice n/H
Občanské sdružení DOM
Klub přátel ZUŠ Němčice n/H
ZUŠ Němčice nad Hanou
Myslivecký spolek Němčice n/H
Divadelní spolek Na Štaci o.s.
TJ Stavební stroje Němčice n/H
ZŠ Němčice nad Hanou
TJ Sokol Němčice nad Hanou
FK Němčice nad Hanou
Národopisný soubor Pantlék
Moravský rybářský svaz
SDH Němčice nad Hanou
Skupina historického šermu AQUA Fortis …
0,00

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00

13. Kontrolní činnost
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů byla v roce 2012 provedena veřejnosprávní kontrola městem zřízených
příspěvkových organizací a dále žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem.
Tato kontrola byla provedena Ing. Alenou Čechovou – auditorkou, která poskytuje
auditorské služby městu na základě sjednané smlouvy.
U neziskových organizací byla provedena veřejnosprávní kontrola za roky 2010 a 2011
zaměstnanci MěÚ.
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13.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2012:
 Kontrola dodržení postupu u investiční akce – Kanalizace a ČOV v Němčicích nad
Hanou

13.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2012 takto:
 Veřejnosprávní kontrola poskytnutého finančního příspěvku u neziskových organizací
z 6% výtěžku výherních hracích přístrojů a to u subjektů:
1) Přátelé otevření školy Němčice nad Hanou za rok 2011
2) Moravský rybářský svaz, o.s. Němčice nad Hanou za rok 2011
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření TJ stavební stroje Němčice nad Hanou za rok
2010 – finanční dar na pořízení kola pro oddíl krasojízdy.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy za
období roku 2011
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké
školy za rok 2011
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Orion za rok 2011.
 Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní škola za rok
2011.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření u Sociálních služeb Prostějov, p.o. , za rok
2010 – finanční dar na zajištění provozu pracoviště v Němčicích nad Hanou.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření neziskové organizace Sdružení hasičů Čech,
Moravy
a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou - za rok
2011. Grantový program roku 2011.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření neziskové organizace Moravský rybářský svaz
Němčice nad Hanou - za rok 2011. Grantový program roku 2011.
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 průběžně kontrolováno.
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14. Přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Přezkoumání hospodaření města za r. 2012 provedla společnost DIRECT ECONOMY a.s.,
auditorská společnost, číslo osvědčení č. 460, a to na základě smlouvy ze dne 14.5.2012 mezi
městem Němčice nad Hanou, jako objednatelem a DIRECT ECONOMY a.s., jako
zhotovitelem.
Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, jak je uvedeno v závěru zprávy
o přezkoumání hospodaření vypracované uvedenou společností.
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15. Externí služby
Město využívalo při své činnosti poradenské činnosti právníka JUDr. Jarmily Pospíšilové, Mgr.
Vladimíra Dvořáčka, Ing. Chládkové Aleny a Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové při řešení
složitějších právních záležitostí města. Konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala
pro město Ing. Bc. Lenka Zábojová. Výdaje za tyto externí služby činily celkem 128.610,-Kč.

16. Pohled do roku 2013
Již při sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2012 bylo na veřejném zasedání
zastupitelstva města avizováno, že s ohledem na dvě velké investiční akce, kterými byly
dobudování kanalizace, výstavba nové ČOV a výstavba víceúčelové sportovní haly, bude
nezbytné výrazněji omezit ostatní aktivity města v oblasti investic. Ale ne úplně se tak
v roce 2012 stalo. Kromě těchto dvou významných investičních akcí probíhaly i další, které
jsou popsány v předešlých statích této výroční zprávy.
Je to jako u nás všech doma. Když se staví, či opravuje dům, odloží se například zahraniční
dovolená. Město dobudovalo kanalizaci a novou čistírnu odpadních vod a vystavělo funkční,
v okolí nevídanou víceúčelovou halu /teď je jen na nás, abychom zajistili její plné využití/.
Jakmile splatíme všechny závazky, které souvisejí s těmito investičními akcemi, pak můžeme
pokračovat na dalších. Úkolů, které máme ještě před sebou, je hodně. Zastupitelstvo města
v současné době pracuje na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a z této
aktualizace lze vyčíst, co vše je ještě před námi. Stačí navštívit stránky města
www.nemcicenh.cz.
Naším hlavním úkolem pro rok 2013 je využít vybudované infrastruktury v lokalitě „Nad
cukrovarem“ a nabídnout bydlení především mladým rodinám, které mají v našem městě
ideální podmínky pro výchovu a vzdělávání svých dětí.
Dalším, stěžejním úkolem pro město, je získání investorů, kteří vytvoří v našem městě
podmínky pro nová pracovní místa a rozhýbou tak lokality, které, po odkoupení pozemků po
bývalém cukrovaru, leží ladem.
Částečně se nám tento úkol již daří. U lokality, pracovně nazývané „bílý dům“ byl prodán
pozemek pro výstavbu prodejny. Přejeme mladému páru, který jde do tohoto investičního
záměru, mnoho spokojených zákazníků. V jednání je prodej 2 ha pozemků na ploše po
bývalém cukrovaru pro výstavbu prodejny a servisního střediska zemědělských strojů firmy
BEDNAR FMT, s.r.o. pana JUDr. Ing. Ladislava Bednáře. Vážíme si toho, že společnost pana
Bednáře si vybrala právě naši lokalitu a realizací jeho podnikatelského projektu má zde
šanci vzniknout atraktivní obchodní středisko. Obě popisované podnikatelské aktivity by
měly přinést městu cca 50 pracovních míst.
Také další podnikatelský subjekt, společnost E.ON, má v plánu ve druhém pololetí r. 2013
položit kabel VN na ulici Masarykova, v lokalitě u cukrovaru (u bývalé cukrárny). Tento
pozemek bude nabídnut občanům pro výstavbu cca 30-ti garáží.
I přes velké investiční cíle se městu daří zachovat bohatý kulturně společenský život, a to i
díky podporování činnosti příspěvkových a neziskových organizací města. Za tento jejich
přínos jim patří zasloužené uznání a poděkování. Tento trend je třeba udržet a pokračovat
v něm, neboť právě díky tomu se naše město dostává do povědomí veřejnosti i mimo náš
region. A to si nenechejme vzít!
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Věřím, že uvážlivým postojem a moudrým rozhodováním našich zastupitelů se všechny
stanovené cíle bude dařit realizovat a ekonomická síla našeho města bude vzrůstat. Jen tak
budeme moci zajistit pohodlný a spokojený život našim občanům.
Vážení Němčáci. Věřte, že cílem a smyslem naší práce je rozvoj města a spokojenost nás,
občanů v Němčicích nad Hanou žijících. Pro tento cíl uděláme vše, co je v našich silách.
Ivana Dvořáková, starostka
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