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1. Slovo starostky města
Výroční zpráva má za cíl každoročně přinést ucelený přehled o hospodaření a aktivitách
města Němčice nad Hanou. Tato zpráva hodnotí rok 2013. Chci věřit, že právě výroční
zprávy, které jsou zdrojem věrohodného hodnocení růstu a rozvoje našeho města, zůstanou
uchovány pro budoucí generace.
Rok 2013 byl rokem výjimečným. Byl ve znamení úsporných opatření. Ale podobnou situaci
už jsme znali z let 2005 – 2008, kdy se město vyrovnávalo s velkými závazky a bylo nuceno
zavést velmi tvrdá, ekonomicky úsporná opatření. Za tři roky jsme se s tímto problémem
vyrovnali a měli možnost opět dosáhnout na národní ale i evropské peníze.
V roce 2013 byla dokončena velká, dlouho diskutovaná investiční akce, výstavba víceúčelové
haly. Od února byla hala dána do zkušebního provozu a v září byla slavnostně předána
žákům základní školy a v neposlední řadě všem občanům k trvalému užívání.
Je nutno přiznat, že tato investiční akce byla velkým závazkem, zejména vzhledem
k problémům, které provázely administraci celého projektu. Město muselo hledat cesty, jak
stavbu profinancovat bez části dotace z EU a přitom udržet chod města. V této složité situaci
vypomohl půjčkou Olomoucký kraj a rovněž i úvěr u peněžního ústavu.
Návštěvnost haly v uplynulé zimní sezóně svědčí o tom, že rozhodnutí zastupitelstva o její
výstavbě, bylo správné.
Mimo tuto investici byla dokončena akce vybudování infrastruktury na ploše nad
cukrovarem a 1 milión korun byl vynaložen na nákup pozemku včetně budovy tzv. bílého
domu.
Celkem se v roce 2013 vynaložilo 1,2 mil. Kč na opravy a 23,8 mil. Kč na investice.
Chod města se nezastavil. Naopak, čilý kulturně společenský život navázal na vysokou
úroveň předešlých let. Neziskové organizace pořádaly plesy a karneval pro děti, úspěšně
proběhl další ročník Hanáckého divadelního máje, taneční pro žáky ZŠ i dospělé, setkání
s hejtmanem Olomouckého kraje v knihovně, velká akce DDM Orion „dancing stars“ a řada
akcí našich hasičů, Svátek hudby, nespočet soutěží v krasojízdě, mnoho zajímavých
fotbalových turnajů, byl představen bohatý hodový program, profesionálně připraveny
vánoční koncerty.
Město mělo tu čest pořádat slavnostní předání ocenění příslušníků policie v rámci
Olomouckého kraje u příležitosti Dne policie.
Vysokou aktivitu vyvíjely také příspěvkové organizace zřizované městem. Dá se říci, že
kulturně společenské dění ve městě je zajišťováno převážně vlastními programy, což
znamená, že je do nich zapojena velká část občanů z Němčic a okolí. A to je, domnívám se,
to nejcennější právě v dnešní uspěchané době.
Přestože se nerealizovaly kromě výše uvedených již další jiné investiční akce, vedení města
nezahálelo, připravovalo projekty a podklady pro přípravu nových aktivit, které se v roce
2014 začínají realizovat.
V současné době je před námi řada velkých úkolů. Zbývá dokončit proces oprav a
rekonstrukcí chodníků a místních komunikací, postupně rekonstruovat budovy v majetku
města, podporovat podnikatelské aktivity, a tím vznik nových pracovních příležitostí ve
městě. Připravit se na nové plánovací období, abychom alespoň tak, jako v tom končícím
období, byli schopni dosáhnout na evropské dotace a mohli tak vytvořit dobré podmínky
pro rozvoj města a spokojený život nás, občanů Němčic nad Hanou.
Co říci na závěr. Rok 2013 byl specifický svou náročností, ale zvládli jsme jej a jedeme dál!
Ivana Dvořáková, starostka
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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.
Adresa, kontakt:
Město Němčice nad Hanou
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: 00288497
DIČ: CZ00288497
Číslo účtu: 155969756/0300, ČSOB a.s.
Počet částí:
Katastrální výměra
Nadmořská výška:
Počet obyvatel:

1
1 202 ha
204 m n. m.
1958

Pošta:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Školská zařízení:

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

Vodovod, kanalizace:
Plynofykace

Počet obyvatel k 31.12.2013: 1958 osob
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Skladba obyvatel – průměrný stav za r. 2013:
Počet dospělých mužů: 782
Počet dospělých žen: 838
Počet dětí do 18 let: 338

3. Výkon veřejné správy
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
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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 dán zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v závislosti k
počtu obyvatel obce. Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou je 15-ti členné.
Rada města je pětičlenná, tvoří ji starostka, místostarosta, jako uvolnění zastupitelé, a další
3 neuvolnění zastupitelé města.
Obsazení orgánů města v r. 2013:
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
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Složení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou dle volebních stran
ČSSD

Ivana
Dvořáková

František
Fidra

Martina
Kouřilová

Mgr. Hana
Matušková

ODS

Ing. Jan
Vrána

Milan

František
Žvátora

KDU-ČSL

Jaromír
Snídal

KSČM

Tesařík

Mgr. Hana
Vojancová

Ing. Oldřich
Plchot

Vladimír
Kyselák

SNK-ED

Jana
Stratilová

Jiří
Zatloukal
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Ing. Jiří
Večeře

Ing. Radoslav
Borovička

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

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, 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 prevenci kriminality města Němčice nad Hanou
předseda: Bc. Hana Mikulčíková,DiS.
členové: Ing. Jan Vrána, prap. Blanka Cibulková, prap. Petr Hrubý, Mgr. Karolína Hrbková,
Antonín Bartošík, Mgr. Libor Mitana, Marie Janíčková
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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,
Michal Hamala, Ing. Jiří Večeře

4. Státní správa
Výkon státní správy i samosprávy je zajišťován Městským úřadem Němčice
nad Hanou.
V čele úřadu stojí tajemník, úředníci jsou zařazení do odborů:
 ekonomický
 sociální, vnitřních věcí a kultury
 stavební, životního prostředí a investic.
Na výkon státní správy byl městu pro rok 2013 poskytnut příspěvek ve výši
3 076 500,- Kč. Tento příspěvek byl použit na platy zaměstnanců (úředníků)
a další nezbytné provozní výdaje spojené s výkonem agend státní správy.

Ing. Marie
Plchotová
tajemnice MěÚ

4.1 Oblast sociální
V sociální oblasti je zabezpečován výkon státní správy pro 14 obcí správního obvodu
odboru, tyto činnosti zajišťuje odbor sociální, vnitřních věcí a kultury městského úřadu.
Výkon státní správy je prováděn na úseku matriky, evidence obyvatel a informačních
systémů veřejné správy (Czech POINT CZ a ISDS).
V oblasti sociální byla činnost zaměřena zejména na poradenskou práci s klienty.
Evidence sociální agendy bude zpracována formou výkazu, a to po zaslání jednotné metodiky
ze strany MPSV ČR v měsíci únoru 2014.
V rámci sociální práce bylo v roce 2013 sepsáno s klienty 59 úředních záznamů.
Na žádost úřadu práce bylo provedeno 9 sociálních šetření.
a) Informační systémy veřejné správy

CZECHPOINT
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z bodového hodnocení řidičů
ISDS
Žádost o zřízení datové schránky
Konverze dokumentů z elektronické do listinné
podoby
Položky pošty: dotazy – policie, soudy
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r.2012

r.2013

46
32
15
1
1

42
50
11
1
2

15

2
30

897

921

b) Matrika, evidence obyvatel

MATRIKA
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

r.2012

r.2013

7
1

8
1

3
8
2
5
1
12
465
403
r.2012

3
6
2
5
2
3
2
13
412
401
r.2013

25
33
52
23
21
13
27

35
19
63
7
15
14
15

4.2 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 referent životního prostředí
vyjádření k projektové
dokumentaci.
Útvar životního prostředí vykonává též poradenskou činnost obcím při řešení záležitostí,
týkajících se životního prostředí.
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r.2012

r.2013

7
1
3

16
2
1

15
2

13
2

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Kontrola žádostí o vynětí půdy ze ZPF a postoupení na
Městský úřad v Prostějově
Postoupení souhlasu s trasou
Rozhodnutí o uložení odvodů za vynětí ze ZPF
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
Odpady
Provedení kontroly na úseku odpadového hospodářství
Uložení pokuty za porušení zákona o odpadech
Ostatní
Vyjádření k projektové dokumentaci
Ostatní vyjádření či sdělení

1
9
2
7
5

2
2

4.3 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. Tyto činnosti vykonává nejen pro
občany města Němčice nad Hanou, ale i pro další přičleněné obce mikroregionu Němčicko –
celkem 15 katastrů.

r. 2012

r.2013

276

342

69

84

16
35
1

10
43
2

VYDANÁ VYJÁDŘENÍ
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
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
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STAVEBNÍ ÚSEK
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 KU
Olomouckého kraje
odvolání proti rozhodnutí
vydány veřejnoprávní smlouvy
zastavení stavby
dodatečné povolení
stížnosti na špatný technický stav
dělení pozemků

23
16
4
0
4
25
1
4
26
117

32
29
0
0
8
31
0
26
35
94

2
26

2
16

10
36

43
51

5. Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu
Hlavním zákonem v této oblasti je zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde taxativně dány požadavky na
úředníky týkající se jejich vzdělání a vzdělávání.
Jednotliví zaměstnanci absolvují průběžná školení. V roce 2013 dokončily dálkové studium
dvě úřednice v bakalářském a magisterském programu. Dále noví úředníci absolvovali
vstupní vzdělávání a vzdělávání pro vedoucí odboru. Jedna úřednice složila zkoušku odborné
způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno na nové zákony, novely zákonů a změny
v oblasti jak státní správy, tak samosprávy, především týkající se nového občanského
zákoníku: stavební zákon, účetnictví územně 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. 2013 – 15 úředníků, 8 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 2013 pracovní místa pro 13 nezaměstnaných. Časově
omezené pracovní příležitosti byly zaměřeny na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství
a pomocné práce. Pracovní místa byla zprostředkována ve spolupráci s Úřadem práce
Prostějov na dobu šesti měsíců s následným prodloužením o čtyři měsíce pro 5 pracovníků.
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6. Významné události ve městě v roce 2013
LEDEN
Tříkrálová sbírka
Nový rok patří již tradičně k Tříkrálové sbírce. Němčické rodiny v neděli 6. ledna navštívilo
celkem 10 skupinek dobrovolníků, kteří vybrali více jak dvacet pět tisíc korun.
Plesová sezóna
V lednu začíná v Němčicích nad Hanou plesová sezóna a v roce 2013 byl prvním plesem
Školní ples, který se koná tradičně již několik let v restauraci Zátiší. Druhým plesem byl
Hasičský bál, který se konal již v sokolovně. Po Hasičském bále se v neděli koná každoročně
Dětský karneval, který společně připravuje město, DDM ORION a Sbor dobrovolných hasičů.
Tématem karnevalu byl tentokrát „Večerníček“..

5. Hasičský bál

Divadelní pátky
V lednu pokračovala VI. sezóna Divadelních pátků, kterou společně s městem připravoval DS
Na Štaci a to netradičním představením „Kapsy plný šutrů“ v podání DS AMADIS BRNO.
Netradiční proto, že se diváci a herci setkali společně na jevišti, diváci neseděli jako tradičně
v hledišti a byli přímo na jevišti s herci.
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ÚNOR

Únor v sokolovně
I ve druhém měsíci roku 2013 pokračovala Němčická plesová sezóna. Dalšími organizacemi,
které připravily pro občany plesy, byl DS Na Štaci se svým Divadelním plesem, který se konal
v maskách a nesl podtitul „Královna Koloběžka“. Druhým únorovým plesem byl „Myslivecký
ples“, o jehož organizaci se postaral místní Myslivecký spolek. V tanečním duchu se nesl i
pořad pro děti 1. – 5. ročníku základních škol, který se konal v sokolovně. Divadlo
Andromeda Praha přivezlo netradiční pořad s názvem Veselé taneční, při kterém děti
neseděly v divadelních židlích, ale aktivně se zapojily do tance.
Sokolovna v únoru patřila i sportu, a to Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje v
krasojízdě, které organizovala TJ Stavební stroje oddíl Krasojízdy.

Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje v krasojízdě

Výstava obrazů Martiny Tománkové
Ve foyer kina OKO byla připravena výstava obrazů paní Martiny Tománové, vystaveny byly
malby na plátně a obrazy vytvořené tzv. enkaustikou.
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Karneval v mateřské škole - naše mateřská škola se společně s dětmi i zaměstnanci zapojila
do němčické plesové sezóny a připravila „Karneval ve školce“. Každá třída si připravila svůj
program, taneční a pěvecká vystoupení, diskotéku a nechyběla ani promenáda masek po
škole.

Karneval v mateřské škole

BŘEZEN

Beseda s občany
Město Němčice nad Hanou připravilo pro občany v sále kina OKO besedu na téma:
Představení projektu „Regenerace veřejné zeleně města Němčice nad Hanou“. Mezi občany
přišli také zástupci Policie ČR, kteří přítomné informovali o bezpečnostní situaci ve městě.
Zástupci města představili plánované investiční akce v roce 2013.

15

Premiéra DS Na Štaci
Divadelní spolek Na Štaci připravil symbolicky na Mezinárodní den žen premiéru své nové
inscenace „Žena v trysku století“. Plný sál diváků ochotníky ocenil velkým potleskem.

DS Na Štaci „Žena v trysku století“
Smrtná neděle a Velikonoční výstava
Národopisný soubor Pantlék si vzal za své udržení lidové tradice, která již několik let ožívá u
nás ve městě a tou je Smrtná neděle. Dopoledne děvčata navštívila němčické domácnosti s
koledou a na odpoledne bylo připraveno lidové pásmo do sálu Kina OKO a na náměstí byli
připraveni hasiči, aby spálili „Smrtku“. U příležitosti blížících se křesťanských svátků byla ve
foyer kina OKO připravena Velikonoční prodejní výstava paní Jany Holubové. Ke koupi byli
výrobky s velikonoční tématikou, které paní Jana plete z papíru.
Orion dancing stars
DDM ORION
připravil pro
novou
sportovní
halu
„Suprovka“
zatěžkávací
zkoušku. Sjeli
se do ní
tanečníci
z
celé Moravy
na
taneční
soutěž „Orion
dancing
stars“, aby si mohli porovnat své dovednosti hned v několika kategoriích hip hopu, disco,
orientálním tanci či ostatních kategoriích. Devítičlenná porota neměla snadný úkol vybrat ty
nejlepší z celkem 23 soutěžních souborů, ve kterých vystoupilo 235 tanečníků. Z řad diváků
podporovalo soutěžící na 300 diváků.
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Velikonoční prázdniny s domečkem
I když DDM ORION připravovalo v březnu svou velkou taneční soutěž, nezapomnělo ani na
děti v době Velikonočních prázdnin. Pro 50 dětí připravilo dílnu, kde si děti mohly vyrobit
velikonoční dekoraci nebo se mohly zúčastnit Nočního maratonu deskových her. Na druhý
den si děti užily dobrodužné dopoledne jehož vyvrcholením byl nález sto padesát let starého
pokladu.

DUBEN

Setkání s důchodci
Měsíc duben se již stává tradiční pro setkání představitelů města se seniory.V sále sokolovny
se sešlo více než 150 občanů seniorského věku. Na programu bylo nejen setkání s
představiteli města a zástupci Policie ČR, ale pozvání přijal Pavel Novák mladší, syn známého
zpěváka Pavla Nováka, který byl v Němčicích velmi oblíben. Se skupinou Family vystoupil se
vzpomínkovým pořadem na svého otce. Vzpomínal nejen on sám, ale společně s ním všichni
vděční diváci v sále. Odměnou byl závěrečný velký potlesk a beseda s přítomnými
posluchači.

Setkání s důchodci
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Návštěva hejtmana Olomouckého kraje v Městské knihovně
Městská knihovna pravidelně připravuje pro své čtenáře celorepublikovou akci Noc s
Andersenem, při této příležitosti zavítal mezi dětské čtenáře, hejtman Olomouckého kraje,
pan Jiří Rozbořil. Společně s dětmi četl úryvky z knih a vyprávěl jim o svém dětství.

Návštěva hejtmana Olomouckého kraje v Městské knihovně

Velká aprílová jízda
DDM ORION připravilo již druhý
ročník zábavného odpoledne
Velká aprílová jízda. V mnoha
netradičních, recesních, ale i
praktických disciplínách soutěžili
nejen děti a junioři, ale také
dospěláci. Tuto originální aktivitu
určenou ke zprovoznění kol,
koloběžek či bruslí bylo nutné
odložit vzhledem k dlouhé zimě z
1. apríla až na 21. dubna.

Velká aprílová jízda
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Hanácký divadelní máj
V neděli 28. dubna byl zahájen 27. ročník Hanáckého divadelního máje, který je pro
Němčice největším divadelním svátkem ochotnického divadla. Město Němčice nad Hanou,
které je pořadatelem této přehlídky, společně s realizačním týmem a velkou rodinou
příznivců ochotnického divadla, připravili další ročník dvou postupových přehlídek. Celkem
se na jevišti v sále kina OKO odehrálo 11 představení, jedno představení bylo nesoutěžní. S
postupem na Popelku Rakovník přijelo soutěžit celkem 5 souborů a s postupem na
Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou také 5 souborů. Odborná porota pracovala
ve složení: předseda poroty Vladimír Zajíc a členové Milan Strotzer a Josef Morávek. Dětská
představení společně s odbornou porotou hodnotil Klub dětského diváka, který velmi dobře
již několik let vede Zdeňka Gregorová. Odborná porota v tomto ročníku doporučila na
Popelku Rakovník divadelní soubor Říše loutek z Kroměříže. Soubor na národní přehlídce
velmi dobře reprezentoval a byl odbornou porotou doporučen i na Jiráskův Hronov. Na
Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou byl nominován DS J.K.Tyl Brodek u Přerova.
Doporučení na prvním místě získalo Rádobydivadlo Klapý a na druhém místě DS TEATRUM
Velké Opatovice.
Na prkna němčického sálu v letošním roce zavítala i řada významných osobností, náměstek
hejtmana Mgr. Radovan Rašťák, senátor Ing. Martin Tesařík, senátorka Božena Sekaninová.
Závěrečné vyhodnocení a předávání cen se uskutečnilo za účasti 1. náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka.
Projekt Hanáckého divadelního máje byl dotován Olomouckým krajem (50.000,-Kč) a
Ministerstvem kultury ČR (25.000,-Kč).
Čarovřesky
Poslední dubnový den již několik let patří všem čarodějům a čarodějkám. Čarodějnické
odpoledne přilákalo mnoho dětí i jejich rodičů na parket u stadionu. Děti soutěžily v
čarodějnických disciplínách, mohly vyhrát krásné ceny v čarodějnickém lotu. Zkrátka nepřišly
ani ty děti, kterým rodiče připravili krásné kostýmy.

KVĚTEN
Svatý Florián
1. května si SDH Němčice nad Hanou tradičně připomíná sv. Floriána. V roce 2013 tomu
nebylo jinak. Před sedmou hodinou se v prostorách hasičské zbrojnice scházeli dobrovolní
hasiči, aby přichystali občerstvení pro účastníky oslavy. Pozvání na oslavu přijali hasiči z
Obědkovic, Vrchoslavic, Dřevnovic, Nezamyslic, Mořic a Švábenic. Oslav se také účastnili
zástupci města. Slavnostní průvod v čele s Dechovým orchestrem mladých ZUŠ Němčice nad
Hanou všechny zúčastněné doprovodil do kostela sv. Máří Magdalény, kde se konala Mše
svatá. Po návratu na hasičskou zbrojnici proběhlo přijetí nových členů z řad mládeže,
zasloužilým členům bylo předáno ocenění a vyznamenání.
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Oslava sv. Floriána
Velká cena starostky v krasojízdě
Již třetí ročník Velké ceny starostky města Němčice nad Hanou uspořádal krasojezdecký
oddíl TJ Stavební stroje. V tento čas jsme si připomněli výstavou fotografií 65. výročí vzniku
krasojízdy u nás. Závodníci v kategorii juniorů naše město velmi dobře reprezentovali a
obsadili první příčky v závěrečném vyhodnocení.

Velká cena starostky města v krasojízdě
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Hanácký pohár
V sobotu 11. května se konala na parketu u fotbalového hřiště soutěž v požárním útoku
„Hanácký pohár“. I když soutěžícím deštivé počasí příliš nepřálo, přesto byla dopoledne
odstartována soutěž dětí. Odpolední hodiny patřily mužům a ženám. Čtyři družstva žen a
osm družstev mužů změřilo své síly se stejným zápalem jako děti dopoledne. Díky dotaci z
Olomouckého kraje si soutěžící odvezli kromě pohárů také věcné ceny.
Jarní setkání na Domě s pečovatelskou službou
U příležitosti Dne matek připravuje město Němčice nad Hanou setkání s obyvateli Domu s
pečovatelskou službou. V příjemné atmosféře se setkávají obyvatelé DPS se zástupci města a
besedují společně o problémech, které je tíží. O zpestření tohoto setkání se postaraly děti z
naší mateřské školy, a to konkrétně pěvecké sbor „Zpěváček“.

Jarní setkání na Domě s pečovatelskou službou
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Školní akademie
I naše základní škola chtěla svým vystoupením připomenout 60 let České televize. Proto
podtitul školní akademie byl tentokrát „Televarieté“. Již druhým rokem jsou pro velký zájem
veřejnosti pořádána tři představení pro rodiče a veřejnost a dvě představení pro žáky. Na
jevišti se vystřídalo 293 účinkujících, z nichž někteří účinkovali vícekrát. Svůj program si
připravily všechny třídy, některé i více čísel. Střídala se sportovní, taneční, pěvecká či
hudební vystoupení se scénkami.

Školní akademie „Televarieté“

ČERVEN
Šerpování
Ve středu 12. června byl velký den pro všechny děti v mateřské škole, které odcházely do 1.
třídy základní školy. Slavnostní rozloučení se „školáky“ se uskutečnilo v obřadní síni
Městského úřadu v Němčicích nad Hanou. Všichni školáci měli připravené tablo, které bylo
umístěno ve výkladní skříni Kulturního střediska.
Na pohodu
DDM ORION již třetím rokem připravil tuto akci společně s SDH Němčice nad Hanou.
Vystoupení si na sobotní odpoledne připravily děti z kroužků, které navštěvovaly celý školní
rok. Pro rodiče i děti byly připraveny pohodové soutěže a současně byl také oslavován i
svátek otců. SDH představilo veškerou svou hasičskou techniku.
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Svátek hudby
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou připravila již 16. ročník Svátku hudby. Program
tohoto hudebního svátku byl zahájen vernisáží výstavy „Faraoni, pyramidy a bozi Egypta“ v
areálu školy. Vystaveny byly práce žáků výtvarného oboru, kteří této tématice věnovali celý
školní rok. Ve středu 19. června pokračoval tradiční komponovaný taneční program v sále
kina OKO v podání žáků tanečního oboru. Absolventské představení žáků literárnědramatického oboru bylo spojené se slavnostním předáváním absolventských vysvědčení a
probíhalo také v sále kina OKO. Venkovní areál základní umělecké školy se v pátek přenesl
do pohádky v galaprogramu ZUŠ „Od pohádky k muzikálu“. Hosty tohoto programu byli
Sabina Laurinová a Pavel Trávníček. Páteční večer patřil již vystoupení rockové kapely Black
rose a jejím hostům. Sobotní podvečer nesl název „Dechoparáda“ a v jeho programu se
samostatným koncertem představil polský Dechový orchestr z Mszany Dolnej. Divákům se
představil dále svým programem také dechový orchestr ze Rtyně v Podkrkonoší a Dechová
kapela Krumsíňanka. Noční program Nocturno patřil již Dechovému orchestru mladých ZUŠ
Němčice nad Hanou. Do programu Svátku hudby byla zařazena i Slavnostní mše na nedělní
dopoledne v kostele sv. Máří Magdalény, kterou doprovázel Dechový orchestr z Mszany
Dolnej.

Absolventské představení LDO „Carcoolka“

Den policie
Dne 21. června 2013 proběhlo v prostorách kina Oko v Němčicích nad Hanou slavnostní
ocenění příslušníků policejního sboru územního odboru Prostějov. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnila starostka města Němčice nad Hanou paní Ivana Dvořáková, krajský ředitel
Policie Olomouckého kraje plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, zástupci integrovaného záchranného
systému
a
zástupci
veřejné
správy
Prostějovska.
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Medaile a ocenění policisté převzali z rukou vedoucího územního odboru, krajského ředitele
a starostky Němčic nad Hanou. O kulturní program se postaral orchestr žáků naší ZUŠ
Gálovci.
Při této příležitosti byla ve foyer a v sále kina OKO otevřena výstava fotografií člena Spolku
prostějovských fotografů pana Josefa France.

Předávání ocenění při příležitosti Dne policie v sále kina OKO

Setkání Němčic
V sobotu 22. června se uskutečnila již VI. Němčická Olympiáda, tentokrát v Němčicích u
Litomyšle. Setkání se zúčastnilo přes čtyřicet zástupců z našeho města, kteří soutěžili
v sedmi týmech, v šesti soutěžních disciplínách - fotbal, nohejbal, petang, stolní tenis, šipky a
mariáš.

VI. Němčická Olympiáda v Němčicích u Litomyšle
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Fotbalové turnaje
V červnu uspořádal FK Němčice nad Hanou dva fotbalové turnaje:
22. června turnaj starších přípravek, Wisconsin Cup, kterého se zúčastnilo devět mužstev.
Vítězem se stali domácí fotbalisté.
29. června turnaj mladších přípravek, O pohár senátorky Boženy Sekaninové. Na turnaji
změřilo své síly 12 týmů a zvítězili malí fotbalisté z Dolního Němčí.

O pohár senátorky Boženy Sekaninové

ČERVENEC

Memoriál Zbyňka Hradila
V neděli 14. července se uskutečnil 9. ročník Memoriálu Zbyňka Hradila, kterého se
zúčastnili, vedle domácího mužstva, týmy Měrovic, Tištína a Chválkovic. Vítězem se stali
fotbalisté FK Němčice nad Hanou.
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Němčické hody
V sobotu 20. 7. 2013 SDH Němčice n. H. připravilo tradiční posezení s hudbou na farské
zahradě. K tanci i poslechu hrála country skupina NÁHODA. Členové připravili občerstvení
pro návštěvníky této akce. V neděli odpoledne vystoupil Národopisný soubor PANTLÉK se
svým programem. Na jejich vystoupení se přišlo podívat hodně návštěvníků. Svou práci zde
předvedli i uživatelé sociálních služeb z Domova u rybníka Víceměřice. Předvedli pletení
košíků a tkaní koberců, které nabízeli k prodeji. Kdo měl zájem, mohl navštívit v němčické
hody Výstavu bonsají, pořádanou Bonsaj klubem Haná v Městské knihovně. Byla to první
výstava tohoto druhu v Němčicích a byla zajímavým zpestřením nabídky akcí, pořádaných
během hodů.

Výstava bonsají v Městské knihovně

SRPEN

Mikroregion Němčicko se baví…
Konec prázdnin patří již tradičně setkání všech 16 obcí Mikroregionu Němčicko. V roce 2013
se setkání konalo v sobotu 31. srpna ve Vrchoslavicích.
Tento ročník se konal pod titulem „Klíče od mikroregionu“ a nesl se v duchu světoznámé
soutěže Klíče od pevnosti Boyard. Němčice nad Hanou reprezentovalo družstvo fotbalového
dorostu FK Němčice nad Hanou. Vrchoslavští si připravili celkem šest velmi zajímavých
soutěží včetně soutěže pro starosty všech obcí. Naše družstvo reprezentovalo Němčice velmi
dobře.

26

Setkání mikroregionu Němčicko

ZÁŘÍ
Na bicyklech Němčickem
V sobotu 14. září se konala již tradiční sportovní akce Mikrokregionu Němčicko „Na bicyklech
Němčickem“, které se pravidelně naše město účastní. Start a prezentační místo bylo
tentokrát umístěno v Němčicích nad Hanou do nové Sportovní haly Suprovka. I přes velmi
nepříznivé počasí se našli nadšenci, kteří neodolali a vyjeli na kolech po našem mikroregionu.
Výstava obrazů Stanislavy Podmolíkové
V roce 2013 oslavila Městská knihovna již 40 let od založení profesionální knihovny v
Němčicích nad Hanou. U této příležitosti bylo připraveno několik akcí, ke kterým se řadí i
Výstava obrazů Stanislavy Podmolíkové s názvem „Krajiny“.

Vernisáž výstavy obrazů Stanislavy Podmolíkové „Krajiny“
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Drakiáda
Je možné říci, že tuto akci můžeme považovat za tradiční, protože mateřská škola již šestým
rokem připravuje pro své děti a jejich rodiče podzimní setkání spojené s pouštěním draků.
Někteří vzali tuto akci jako rodinnou a přišli v plném počtu. Díky obětavosti rodičů i
pedagogů mateřské školy se tato akce setkala s velkým ohlasem dětí i dospělých.
Nepostupová soutěžní přehlídka mažoretek
DDM ORION pořádal již šestý ročník nepostupové soutěžní přehlídky mažoretek. Letošní
ročník se konal v Němčicích nad Hanou a zúčastnilo se ho celkem 32 soutěžních formací.
Dopolední program začal průvodem městem za doprovodu Dechového orchestru mladých a
přivítání jednotlivých souborů zástupci města. Soutěžilo se s náčiním baton, což je známější
hůlka a náčiním pom pom, které veřejnost zná spíše jako třásně roztleskávaček. Nejpočetněji
byly zastoupeny týmy ve věku juniorek, dále pak dětské skupiny. Nejmenší zastoupení
v soutěži měly skupiny seniorské.

ŘÍJEN
Slavnostní otevření Sportovní haly „Suprovka“
Dne 1. října 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření víceúčelové sportovní haly, kterým
bylo toto sportovní zařízení oficiálně předáno veřejnosti a zejména žákům a kantorům
Základní školy v Němčicích nad Hanou, kteří na něj dlouhá léta čekali. Vybudováním nové
sportovní haly město nejen že významně rozšířilo nabídku sportovního a společenského
vyžití pro své občany, ale co víc, zajistilo a zkvalitnilo podmínky pro zdravý vývoj a výchovu
další nastupující generace.

Slavnostní otevření Sportovní haly „Suprovka“
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Taneční kurzy
Sál němčické sokolovny se na podzim nesl v tanečním duchu. Od 1. října byly zahájeny dva
taneční kurzy, a to pro žáky 8. a 9. tříd základní školy v odpoledních hodinách a ve večerních
hodinách si na parketu němčické sokolovny zdokonalovali své taneční dovednosti dospělí v
Tanečním kurzu pro dospělé. Oba kurzy odborně vedl taneční mistr pan Jiří Hubený z
Prostějova.
Účastníci obou kurzů absolvovali šest vyučovacích lekcí a své znalosti zúročili na závěrečné
lekci. Ti školou povinní absolventi pozvali na závěrečnou hodinu své rodiče, prarodiče a
známé, kterým předvedli své taneční umění. Během 6 lekcí získali základní návyky nejen v
tanci, ale i ve společenském chování.

Taneční kurz pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ

Kladení věnců
Ve čtvrtek 24. října si občané Němčic nad Hanou připomněli 95. výročí vzniku samostatného
československého státu. U této příležitosti byl položen věnec u Pomníku Padlých hrdinů na
Komenského náměstí. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé našeho města, členové
zastupitelstva, zástupci příspěvkových a neziskových organizací. Slavnostní průvod vedli
zástupci z NS Pantlék v krojích společně s hasiči. Kulturní program si připravili žáci naší
základní školy a kronikář města Mgr. Josef Matoušek připomněl ve svém vystoupení zápis z
kroniky města Němčice nad Hanou.
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Výstava „450. let povýšení Němčic na městečko“
U příležitosti této významné historické události byla ve spolupráci s Mgr. Josefem
Matouškem připravena výstava fotografií, dokumentující vývoj Němčic od roku 1563 až po
současnost. Výstavu, která byla umístěna ve foyer kina OKO od 24. října do 22. listopadu,
zhlédlo více jak 400 návštěvníků. Pro žáky druhého stupně základní školy byly připraveny
přednášky na téma této významné historické události. Aby si významné výročí mohli
připomenout i dospělí, tak i pro ně byla připravena „Beseda s kronikářem města“.

Vernisáž Výstavy 450. let povýšení Němčic na městečko

LISTOPAD
1. Tenisový turnaj
V sobotu 16. listopadu se uskutečnil ve sportovní hale Suprovka první tenisový turnaj „O
pohár starostky města". Zúčastnilo se osm soutěžních dvojic hráčů z blízkého okolí:
Kroměříž, Kojetín, Nezamyslice, Ivanovice, Vrchoslavice a Němčice nad Hanou.

„O pohár starostky města"
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Opereta letí světem
Tento název nesl hudebně zábavný pořad, se kterým do sálu kina OKO zavítali sólisté ND
Moravskoslezského v Ostravě a členové Slezského divadla v Opavě. V pátečním večeru se
prolínala hudba s tancem a na závěr jsme si společně s účinkujícími zazpívali známé písně od
Karla Hašlera. Hudební pořad byl zařazen do festivalu Divadelních pátků.

Opereta letí světem
Rozsvícení vánočního stromečku
Poslední listopadový pátek před první adventní nedělí byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom. O program se postarali žáci naší základní školy, kteří si tentokrát i pro všechny
přítomné diváky připravili pravé perníčky, které upekli ve školní kuchyňce.

Rozsvícení stromečku
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Halový fotbalový turnaj mladších žáků
Oddíl FK Němčice nad Hanou uspořádal 23. listopadu 2013 ve víceúčelové hale Suprovka
kvalitně obsazený turnaj, na němž obsadil třetí místo. Zvítězili žáci SK Prostějov, druzí
skončili jejich vrstevníci z Hanácké Slavie Kroměříž.

Halový fotbalový turnaj mladších žáků

PROSINEC
Ocenění občanů
V sále kina OKO proběhlo ocenění občanů. Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou
schválilo 2 návrhy na ocenění. Za přínos pro město panu Jiřímu Zdráhalovi za dlouholetou
obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů města Němčice nad Hanou a ocenění za práci s
dětmi a mládeží a v oblasti kultury bylo uděleno panu Antonínu Bartošíkovi za vytváření
originálních aktivit pro děti, mládež a dospělé, příkladnou a obětavou práci na táborové
základně Kladky a za přínos pro kulturně-společenský život nejen našeho města, ale celého
regionu.

Ocenění občanů
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Vánoční koncert
Základní umělecká škola připravila komponovaný pořad s názvem „Potkal jsem anděla…“,
kde se na jevišti v sále kina OKO představil dechový orchestr ZUŠ „Gálovci“ společně se žáky
dramatického oboru a členy pěveckého sboru Sedmikráska. Celým večerem malého chlapce
s dětského domova a plně obsazený sál provázel anděl.

Vánoční koncert Potkal jsem anděla

Odchyt zajíců
Myslivecké sdružení Němčice nad Hanou provádělo v prosinci v okolí Němčic nad Hanou
odchyt zajíců, ke kterému přizvalo i občany našeho města.
Živý Betlém
Národopisný soubor Pantlék již několik let připravuje ve Vánoční svátky živý Betlém v
prostorách farské zahrady. Ne jinak tomu bylo i v roce 2013, kdy se členové souboru
převlékli za krále, anděly, Josefa a Marii. Nechyběla ani živá zvířata, která k Betlému
neodmyslitelně patří.
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7. Příspěvkové organizace
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací.

7.1 Základní škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon: 582 386 579
www: http://zsnem.pvskoly.cz
e-mail: zsnem@pvskoly.cz
Ředitel: Mgr. Hana Matušková
Počet žáků: 313

7.2 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Komenského náměstí 168
798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
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:640
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy - 10
Počet oborů: 4

7.3 Mateřská škola Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Trávnická 201, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon: 582 386 524
www: msnemcicenh.websnadno.cz
e-mail: skolkan@volny.cz
Ředitel: Miluška Grulichová
Počet dětí: 100

7.4 Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, p.o.
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon: 582 386 137, 606 569 277
Ředitel: Mgr. Eva Bašková
www: http://ddmorion.cz
E-mail: info@ddmorion.
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy - 7
Počet zájmových útvarů: 55
Počet účastníků v zájmových útvarech: 574
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8. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působily v roce 2013 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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9. Hospodaření města v roce 2013
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2013 s rozdílem příjmů a výdajů ve výši
1.341.045,61 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,-- (dvě splátky - splatnost
31.12.2013 a 30.9.2014). Výše čerpaného kontokorentu účtu činila Kč 6.000.000,--.

Rekapitulace:

Text
Výše úvěru při uzavírání smluv celkem (ČOV, Hala)
Splaceno – úvěry
Výše zbývající částky úvěru – ČOV (KB)
Výše zbývající částky úvěru – HALA (ČSOB)

Datum
4/2012,7/2012
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

Částka v Kč
21.291.762,86
5.496.683,-12.045.079,86
3.750.000,--

Výše půjčky od Olomouckého kraje
Splaceno – půjčka OK
Výše dlužné částky půjčky
(splatnost 4.000.000,-- změněna dodatkem č. I.
smlouvy o půjčce do 15.2.2014)

17.8.2012
31.12.2013
31.12.2013

8.000.000,-0,-8.000.000,--

Výše čerpaného kontokorentu
Výše čerpaného kontokorentu

maximum
Aktuální stav

6.000.000,-2.000.000,--

Úvěry a půjčky celkem k datu podpisu smluv

x

35.291.762,86

Dluh města z úvěrů a půjček (včetně kontokorentu)

x

25.795.079,86

Celkem splaceno (kontokorent, úvěr)

x

9.496.683,--

Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč 2.974.339,71. Předpoklad splacení
úvěrů a půjček v roce 2014 činí Kč 15.275.000,-- (kontokorent, vrácení půjčky obě částky,
poměr úvěru na rok 2014).
Hospodářský výsledek roku 2013 je ovlivněn odpisy, které ze zákona jsou náklady roku a
činí Kč 6.824.259,34 (účet 551).
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Příjmy a výdaje k 31.12.2013 ( výkaz FIN 2-12M )
Rozpočet
upravený
K 31.12.2013
(v Kč)
55.097.364,17
53.756.318,56
+1.341.045,61

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

Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)

55.097.364,17
53.756.318,56
+1.341.045,61

39.655.581,15
64.231.688,47
-24.576.107,32

( účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)
56.768.106,65
42.539.170,22
6.824.259,34
+14.228.936,43

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

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)
39.222.670,06
43.961.602,26
16.577.945,09
-4.738.932,20

Výsledek hospodaření za rok 2013
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
výnosy celkem

30 000 000,00

14 228 936,43

20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
(v Kč)
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náklady celkem
VH (+zisk,- ztráta)

9.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 13.12.2012 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2013 ve
výši příjmů Kč 38.718.464,--. Příjmy k 31.12.2013 jsou plněny ve výši 100 % ročního rozpočtu
po změnách, což činí Kč 68.359.656,17. Příjmy, které město obdrželo ze skládky SITA a.s.
činí celkem Kč 10.439.169,15 z plánovaných 11.000.000,--. Daň z přidané hodnoty je ve výši
Kč 9.248,559,84 z předpokládané částky Kč 7.910.000,--. Tato částka se naplnila více, než byl
předpoklad roku 2013. U daně z příjmů právnických osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve
výši 3.350.000,--, na rozdíl od roku 2012, kde byly očekávané příjmy ve výši Kč 3.500.000,--,
výše této daně je dle skutečnosti Kč 4.253.546,31. Příjmy ze sdílených daní se naplnily ve
vyšších částkách, které v celkovém součtu činily 18.801.808,58 na rozpočtovanou částku
roku 2013 ve výši Kč 15.390.000,--. Výše sdílených daní odpovídá tabulkovému propočtu
RUD pro rok 2013, který stanovil objem sdílených daní ve výši Kč 18.837.717,--. Plánované
příjmy sdílených daní pro rok 2014 jsou v rozpočtu uvedené v celkové výši Kč 17.510.000,--.
Částka v rozpočtu je odvozena s přihlédnutím k faktu, že v Němčicích nad Hanou každoročně
dochází k poklesu obyvatel, což má za následek i možný propad ve sdílených daních města.
Plnění příjmů je dále ovlivněno příjmem z dotace ROP, která byla vyplacena ve výši Kč
9.190.313,02, což činí celkem 51,67% z celkové předpokládané výše dotace. Žádost o
proplacení II. části dotace byla podána, ale do konce roku 2013 nebyla připsána na účet
města.

Sdílené daně za roky 2011 Měsíc

rok 2011

leden

1.589.518,65

1.603.590,62

1.783.385,77

únor

1.437.869,00

1.459.122,00

1.940.612,36

březen

1.540.755,00

1.414.355,00

1.855.230,53

643.964,00

679.342,00

1.078.279,46

květen

1.265.769,00

1.251.664,00

1.333.812,85

červen

993.770,00

1.016.342,00

1.492.365,08

červenec

1.716.378,00

1.431.731,00

2.235.582,10

srpen

1.049.185,00

1.202.528,00

1.429.514,22

září

786.781,00

591.314,00

1.021.265,70

říjen

844.232,00

983.059,00

1.335.315,53

listopad

1.436.918,00

1.333.338,00

1.504.672,20

prosinec

695.936,80

700.223,90

1.791.772,78

CELKEM :

14.001.076,45

13.666.609,52

18.801.808,58

duben

rok 2012

2013
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rok 2013

9.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 13.12.2012 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2013 ve
výši výdajů Kč 38.718.464,-- (vyrovnaný rozpočet). Výdaje jsou k 31.12.2013 plněny ve výši
100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí Kč 67.018.610,56. Jde především o běžné
provozní výdaje stanovené v rozpočtu, ale také financování investičních akcí plánovaných
pro rok 2013 (Víceúčelová Hala – centrum sportovního a kulturního vyžití). Částka připadající
na investiční akci Víceúčelová hala, byla proinvestována ve výši 19.390.448,77. Protože
zdroje krytí z dotace ROP dosud nebyly připsány na účet města, zabezpečilo město
financování z vlastních zdrojů (úvěr, vlastní prostředky, kontokorent, půjčka OK). Z tohoto
důvodu město omezilo další investiční akce, aby bylo schopno zabezpečit řádně „cash flow“
města po celou dobu krytí těchto významných akcí.

9.3 Opravy a udržování
V roce 2013 byly opravy prováděny ve snížené míře, z důvodu realizování velké investiční
akce výstavby multifunkční haly. Celkem opravy činí Kč 1.170.644,23. Jednalo se o běžné
provozní opravy města.

9.4 Investiční výdaje
V roce 2013 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 Kč 23 772 126,46.
Mezi největší realizované investiční akce roku 2013 patří:
 Výstavba Víceúčelové sportovní haly – Kč 19 390 448,77
 Vybavení Víceúčelové sportovní haly – Kč 325 874,42
 Infrastruktura – malá plocha – Kč 2 789 410,06
 Pořízení pozemku a budovy „Bílý dům“ – Kč 1.000.000,--

9.5 Dotace
9.5.1 Dotace na provoz

Na státní správu a školství
Na veřejně prospěšné práce
Neinvestiční dotace od obcí (JPO)

Rozpočet upravený
K 31.12.2013
(v Kč)
3.076.500,-1.066.568,-43.587,89
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Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)
3.076.500,-1.066.568,-43.587,89

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

9.5.2 Investiční a neinvestiční dotace
Víceúčelová sportovní hala Suprovka:

Víceúčelová hala – dotace ROP

Skutečnost
K 31.12.2013 (v Kč)
9.190.313,02

Rozpočet upravený
K 31.12.2013 (v Kč)
9.190.313,02

9.5.3 Ostatní dotace:

Na hasiče – vybavení, refundace,
mzdy – akceschopnost
Na hasiče – povodně
Na hasiče – vybavení,
Hanácký divadelní máj 2013 – OK
Hanácký divadelní máj 2013 – MK
Volba prezident
Volby do PS ČR
ZŠ – integrace romů
ZUŠ – Svátek hudby
ZŠ – poradenství (vzdělávání)
ZŠ – poradenství (vzdělávání)
Dostavba kanalizace a ČOV
(úroky)
Turistické informační centrum
DDM – environmentální výchova
Dotace kamenné sochy
Dotace Vodovod Mlýnská

Rozpočet
upravený
K 31.12.2013 (v
Kč)
144.438,--

Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2012
(v Kč)

144.438,--

136.072,--

168.800,-0,-50.000,-25.000,-35.488,-73.000,-138.800,-80.000,-61.619,60
349.177,73
261.733,31

168.800,-0,-50.000,-25.000,-35.488,-73.000,-138.800,-80.000,-61.619,60
349.177,73
261.733,31

0,-121.000,-50.000,-30.000,-20.000,-0,-65.000,-0,-549.850,04
97.032,36
390.404,35

30.000,-20.000,-0,-677.000,--

30.000,-20.000,-0,-677.000,--

0,-25.000,-50.000,-0,--

10. 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
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Počáteční stav
k 1.1.2013
1.284.933,60

Konečný stav
k 31.12.2013
1.331.760,60

34.313.687,15
355.175.709,59
24.178.940,74

32.334.561,15
408.856.797,43
24.330.026,36

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

7.508.158,65
3.140.903,81
138.600,-200.000,-477.840.808,--

10.1 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,--

Zastavený majetek je na 20 let, budova čp. 264 je zastavena do 8.8.2017 a budova čp. 559
do 8.5.2019.

10.2 Majetkové účasti
Město Němčice nad Hanou je zakladatelem společnosti Němčická rozvojová, s.r.o., se sídlem
Komenského nám. 70, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ 29249350 , zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 38324
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.
Němčická rozvojová, s.r.o. v roce 2013 nevyvíjela žádnou podnikatelskou aktivitu ani jinou
činnost s výjimkou nezbytných administrativních činností, které souvisejí s její existencí,
(zejména vedení účetnictví a podání daňového přiznání, provoz datové schránky )
Za vedení účetnictví a vypracování daňového přiznání za rok 2013 bylo zaplaceno 700,--Kč
Společnost měla na začátku hospodářského roku 2013 na účtu 174.130,80 Kč a na konci roku
2012 částku 172.818,37 Kč.

Hospodaření organizací založených městem.
Vývoj majetku (v tis. Kč)
Stálá aktiva
Němčická
173
rozvojová s.r.o.
Vývoj VH (v tis. Kč)
náklady
Němčická
rozvojová s.r.o.

1

Oběžná aktiva
173

Vlastní kapitál
173

Cizí zdroje
0

Výnosy/z toho
dotace obce
0

VH

VH min. období

-1

-1

Roční účetní závěrky založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
založeny na finančním odboru MěÚ. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.
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11. Finanční příspěvky města
11.1 Finanční příspěvek města Němčice nad Hanou neziskovým
a příspěvkovým organizacím z rozpočtu města pro rok 2013

Organizace

Částka v
(Kč)
5.000,-5.000,-26.000,-2.000,-15.000,-4.000,-62.050,-150.000,-4.000,--

Základní škola Jistota Prostějov
Charita Kojetín
Národopisný soubor Pantlék
Onko Diana
Sbor dobrovolných hasičů
Svaz tělesně postižených
Základní škola Němčice nad Hanou
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Svaz chovatelů

Účel
na žáka - Novotná
na občana Němčic
na činnost sdružení
rekondiční pobyty a semináře
nájem
rehabilitace
projekt – dofinancování
projekt – dofinancování
prodejní trhy a výstava

4 000,00

Svaz chovatelů

150 000,00

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
62 050,00

Základní škola Němčice nad Hanou
4 000,00

Svaz tělesně postižených

15 000,00

Sbor dobrovolných hasičů

2 000,00

Onko Diana

26 000,00

Národopisný soubor Pantlék
Charita Kojetín

5 000,00

Základní škola Jistota Prostějov

5 000,00
0,00

40 000,00
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80 000,00

120 000,00 160 000,00

11.2 GRANTY MLÁDEŽ 2013 - finanční příspěvky získané z výherních hracích
přístrojů roku 2012 (nerozdělené zůstatky)
V roce 2013 byly vyplaceny zbylé finanční prostředky z VHP ve výši Kč 73.000,-Neziskové organizace

Částka v (Kč)

Účel

TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou

nákup juniorského
krasojezdeckého kola
bezpečné branky

28.000,-45.000,-73.000,--

FK Němčice nad Hanou
CELKEM

GRANTY MLÁDEŽ 2013
TJ stavební stroje Němčice nad Hanou

FK Němčice nad Hanou

38%
62%

11.3 GRANTY z programu „SPOLUPRÁCE 2013“
V roce 2013 byly vyplaceny finanční příspěvky od společnosti FVE Němčice s.r.o. v celkové
výši Kč 250.000,-- - maximální částka na jeden projekt činila Kč 20.000,-Žadatel

Projekt - účel

Skupina historického šermu AQUA Fortis os.
Moravský rybářský svaz Němčice nad Hanou
Mateřská škola Němčice nad Hanou
SDH Němčice nad Hanou
Hobby klub Němčice nad Hanou
DDM Orion Němčice nad Hanou
Myslivecký spolek Němčice Němčice nad
Hanou
DS na Štaci Němčice Němčice nad Hanou
POŠ Němčice Němčice nad Hanou

přilby Morior 5 ks
Paulátův rozmrazovač, křovinořez
Zpěváček - sbor soustředění
uniformy SDH
přehlídka mažoretek
podpora sportu

4 480,00
14 000,00
20 000,00
17 000,00
20 000,00
17 000,00

Krmivo pro zvěř

18 000,00

Charleyova teta
oddíl florbalu

17 000,00
17 000,00
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Finanční příspěvek

DOM ZUŠ Němčice Němčice nad Hanou
FK Němčice Němčice nad Hanou
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
TJ Sokol Němčice nad Hanou
ZUŠ Němčice nad Hanou

jarní koncert
turnaje FK mládeže
Krasojízda kolo
na činnost organizace
XVIII. Hudební tábor
financování části nákladů vybavení
posilovny

Město - Hala Němčice nad Hanou
celkem

20 000,00
18 000,00
20 000,00
20 000,00
18 000,00
9 520,00
250 000,00

GRANTY PROGRAM SPOLUPRÁCE 2013
Město - Hala Němčice nad Hanou
ZUŠ Němčice nad Hanou
TJ Sokol
TJ Stavební stroje
FK Němčice n/H
DOM ZUŠ Němčice n/h
POV Němčice n/H
DS na Štaci Němčice n/H
Myslivecký spolek Němčice n/H
DDM Orion Němčice n/H
Hobby klub Němčice nad Hanou
SDH Němčice nad Hanou
Mateřská škola Němčice n/H
Moravský rybářský svaz
Skupina historického šermu AQUA Fortis os.
0,00

5 000,00

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

12. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013
Přezkoumání hospodaření města Němčice nad Hanou provedla společnost DIRECT
EKONOMY a.s., auditorská společnost , číslo osvědčení 460, na základě smlouvy ze dne
20.3.2013 mezi objednatelem městem a zhotovitelem DIRECT EKONOMY a.s..
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Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je přílohou
k závěrečnému účtu města Němčice nad Hanou.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů byla v roce 2012 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 neziskových organizací byla provedena veřejnosprávní kontrola
za roky 2012 zaměstnanci MěÚ.

12.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2013:
 Kontrola peněžních prostředků v hotovosti a cenin umístěných v pokladně
městského úřadu

12.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2013:
 Veřejnosprávní kontrola poskytnutého finančního příspěvku u neziskových organizací
z 6% výtěžku výherních hracích přístrojů a to u:
1) FK Němčice nad Hanou za rok 2012
2) Myslivecký spolek Němčice nad Hanou za rok 2012
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření občanského sdružení Dechový orchestr
mladých ZUŠ Němčice nad Hanou za rok 2012 – GRANT.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy za
období roku 2012
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké
školy za rok 2012
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Orion za rok 2012
 Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní škola za rok
2014.
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření u občanského sdružení Divadelní spolek Na
Štaci, za rok 2012 – GRANT
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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13. Externí služby
Město využívalo v roce 2013 při své činnosti, dle individuálních potřeb, při řešení specifikace
složitějších právních záležitostí města, poradenských služeb právních kanceláří JUDr.
Jarmily Pospíšilové, Mgr. Vladimíra Dvořáčka, a Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové. Konzultace
v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město Ing. Bc. Zábojová Lenka. Výdaje za tyto
služby činily celkem Kč 102.016,--.
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