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1. Slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
je Vám předkládána v pořadí dvanáctá výroční zpráva, která popisuje
události uplynulého roku 2014, včetně realizovaných záměrů města
Němčice nad Hanou a jím zřizovaných příspěvkových organizací.
Rok 2014 se nesl v duchu komunálních voleb, které proběhly v říjnu tohoto
roku. Proto ve výroční zprávě najdete jak složení rady a zastupitelstva
města dle výsledků říjnových voleb, tak nové složení orgánů města po volbách pro volební
období 2014 – 2018.
Úsporná opatření, která provázela rok 2013, pomohla překonat zatížení rozpočtu města
dvěma velkými investičními akcemi, realizovanými v předcházejícím období /ČOV a hala/
a v roce 2014 již město opět připravovalo projekty plánovaných investičních akcí. Celkem
bylo zpracováno a předloženo 10 žádostí o dotaci.
Největší investicí roku 2014 bylo zateplení a rekonstrukce objektu mateřské školy,
financované prostřednictvím dotace Operačního programu životního prostředí. Prodloužení
vodovodu a vybudování kanalizace v ulici Mlýnská znamenalo neméně významnou investiční
akci. Projekt byl podpořen dotací Olomouckého kraje. Souběžně z Operačního programu
životního prostředí byl realizován taktéž důležitý projekt „Hydrogeologický průzkum – vrty
pro zdroj vody“. Tento projekt přešel realizací do roku 2015. Vyřešením majetkoprávních
vztahů k pozemkům pod cyklostezkou, v úseku ulice Zahradní, se podařilo otevřít cestu
k dokončení povrchu části cyklostezky, spojující naše město s obcemi Mořice a Vrchoslavice.
Dotaci poskytl městu Olomoucký kraj. Pro zajištění kvalitní akceschopnosti naší Jednotky
požární ochrany rozhodlo zastupitelstvo města provést opravu vozidla cisterny CAS 32.
Jednalo se o výměnu nádrže na vodu a doplnění sanační lišty. Dotace od Olomouckého kraje
činila 40% nákladů. Realizace opravy cisterny byla dokončena v I. Q. roku 2015.
Každým rokem věnuje město pozornost kulturním památkám nacházejícím se v katastru
města. V roce 2014 byl restaurován kříž Svaté Anny v Tyršově ulici. Dotace Olomouckého
kraje činila 50 tis. Kč. Stalo se již tradicí v našem městě, že pan farář, Mgr.Tomáš Strogan,
žehná restaurovaným památkám. Na žehnání soše Svaté Anny se sešlo hodně občanů města
i hostů, kteří si nenechali ujít příležitost vidět „památku v novém kabátě“. Svou přítomností
nás potěšil také restaurátor památky pan MgA. Martin Parobek.
Nedostatek prostor pro aktivní využívání volného času děti a mládeže ve městě si plně
uvědomují všichni zastupitelé. V loňském roce byla schválena a realizována výstavba první
části dětského hřiště v areálu u stadionu. Prvky z přírodního materiálu slouží především
starším dětem, pro menší bylo vybudováno pískoviště, houpačky a zavedeny hrací prvky na
pružině. Po plánované revitalizaci zeleně v parku u stadionu bude město pokračovat
v rozšíření tohoto hřiště dalšími hracími prvky. V oblasti životního prostředí jsme se zaměřili
především na zpracování a likvidaci biologického odpadu. Město navázalo na úspěšné využití
kompostérů, které za výhodné ceny odprodává občanům a v loňském roce z dotace
Operačního programu životního prostředí zakoupilo dalších 100 kompostérů, které postupně
taktéž přejdou do vlastnictví občanů. Mimo to bylo zakoupeno svozové vozidlo a 7
kontejnerů, které slouží pro svoz bioodpadu jednak z údržby zeleně města, ale také
občanům pro odložení bioodpadu ze zahrádek. Další dvě dotace z Olomouckého kraje byly
využity na rozšíření činnosti Turistického informačního centra a rozšíření kamerového
systému města.
V roce 2014 bylo investováno do oprav majetku města 1,2 mil. Kč. Na investice bylo
vynaloženo 10 mil. Kč.
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Život města však není jen o realizování investic. Pro občany je velmi důležité mít možnost se
scházet, bavit se a kulturně tak obohacovat svůj život. Myslím si, že v našem městě je široká
nabídka kulturních akcí, které připravují naše příspěvkové, neziskové organizace, ale
i kultura s knihovnou a turistickým informačním centrem. Celkový výčet akcí, které
proběhly v uplynulém roce najdete na stránkách této výroční zprávy. Zhodnoťte tedy sami,
jak bohatý je náš kulturně-společenský život.
Pozitivně můžeme hodnotit činnost čtyř příspěvkových organizací, zřizovaných městem.
Základní škola měla v roce 2014 naplněnou kapacitu 313 žáky. Učebny školy jsou kvalitně
vybaveny, žákům slouží nová hala pro výuku tělesné výchovy. Žáci naší školy se účastní celé
řady soutěží a olympiád a dosahují vynikajících výsledků. Plně se také zapojují do kulturněspolečenského života města – například přípravou školní akademie, účastí na prezentaci
v soutěži Vesnice roku, zajištěním akce Setkání důchodců a řadou dalších aktivit,
realizovaných školou. Velkým úkolem pro město je zrealizovat rekonstrukci rozvodu sítí ve
škole, včetně opravy podlah a vnitřních dveří.
Základní umělecká škola měla v uplynulém roce 640 žáků a podařilo se zvýšit kapacitu na 701
žáků, což je velkým úspěchem, především pro vedení školy. O vzdělávání v naší ZUŠce je
velký zájem, který přičítáme nejen kvalitní úrovni výuky, ale také popularitě všech souborů a
sborů, které v hojném počtu prezentují svou činnost na veřejnosti. Budova ZUŠ projde
v budoucnu velkou a nákladnou rekonstrukcí. Je nutno vyměnit okna a dveře, zateplit
budovu a rekonstruovat otopný systém. Zatím se nám nepodařilo uspět v žádosti o dotaci,
proto uvažuje město o etapové opravě z vlastních prostředků.
Mateřská škola měla v loňském roce kapacitu naplněnou na 100 %, tedy 100 dětí. Škola
dostala nový kabát v podobě žlutozelené fasády, budovy byly zatepleny, opravena střecha
a vyměněna okna a dveře. Věříme, že tímto krokem ušetříme na energiích a dětem i
zaměstnancům se zlepšilo prostředí, ve kterém tráví větší část dne.
Dům dětí a mládeže zřizoval pro uplynulý školní rok 55 zájmových útvarů, do jejichž činnosti
se zapojilo 574 dětí a mládeže. Také „Domeček“ přispívá velkou měrou svými aktivitami
k rozšíření nabídky využití volného času nejen dětí a mládeže, ale celých rodin. A právě
setkávání se rodin a generací, sousedů a přátel, přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů,
tolik potřebné především v dnešní, uspěchané době.
Nedílnou a velmi důležitou částí výroční zprávy jsou informace o hospodaření města,
majetku města a prováděných kontrolách, prověřujících správnost hospodaření. Jde
o celkový pohled na hospodaření města, které vystihuje pravdivý a skutečný obraz
o finančním zdraví města s dopady do dalšího života města v budoucnu.
Věřím, že Vám výroční zpráva města Němčice nad Hanou poskytne mnoho zajímavých
informací o činnosti samosprávy i o kulturně-společenském životě našeho města.
Na webových stránkách vás budeme i nadále informovat o všech důležitých krocích, které
připravujeme v oblasti investiční, ale také na poli kulturním a společenském. Tyto informace
najdete také na stránkách občasníku Němčice pod lupou.
Všem občanům, kteří mají zájem pro město něco vykonat, děkuji za osobní přínos a interes
o veškeré dění ve městě, a že vám není lhostejné, co se zde děje. Jsem ráda, že realizované
akce se rozprostřely do různých oblastí všech věkových kategorií. Těším se na budoucí
setkávání s vámi, ať už při dalších plánovaných akcích města, nebo při kulturních
a sportovních aktivitách, díky kterým máme k sobě všichni blíž.
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.
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:
Počet cizinců s povoleným trvalým pobytem

1
1 202 ha
204 m n. m.
1937
51

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 31.12.2014: 1937 osob
Skladba obyvatel – průměrný stav za r. 2014:
Počet dospělých mužů: 794
Počet dospělých žen: 833
Počet dětí do 18 let: 310
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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
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 do října 2014 ve volebním období 2010-2014 :
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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Obsazení orgánů města od října 2014 ve volebním období 2014-2018 :
starostka

Ivana Dvořáková

místostarosta

Ing. Jan Vrána

člen rady

Bc. Marek Antel

člen rady

Bc. Ivana Korvasová

člen rady

Milan Tesařík

další členové ZM
Jaromír Snídal
Mgr. Hana Matušková
Ing. Jana Oulehlová
Mgr. Hana Vojancová
Ing. Radoslav Borovička
Blanka Snídalová
Jiří Zatloukal
Ing. Jiří Večeře
Bc. Lenka Králová
Vladimír Kyselák

Složení Zastupitelstva města
ve volebním období 2010 - 2014

Němčice

nad

Hanou

dle

volebních

stran

ČSSD

Ivana
Dvořáková

František
Fidra

Martina
Kouřilová

Mgr. Hana
Matušková
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Mgr. Hana
Vojancová

František
Žvátora

ODS

Ing. Jan
Vrána

KDU-ČSL

Jaromír
Snídal

Ing. Oldřich
Plchot

KSČM

Milan

Tesařík

Ing. Radoslav
Borovička

SNK-ED

Jana
Stratilová

Složení Zastupitelstva města
ve volebním období 2014 – 2018

Jiří
Zatloukal

Němčice

nad

SNK města Němčice nad Hanou

Ing. Jan
Vrána

Vladimír
Kyselák

Bc. Marek
Antel

Ing. Jiří
Večeře

Hanou

dle

volebních

stran

KSČM

Jaromír
Snídal
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Milan

Tesařík

ČSSD

Ivana
Dvořáková

Mgr. Hana
Matušková

Mgr. Hana
Vojancová

Ing.Jana
Oulehlová

KDU-ČSL

Ing. Radoslav
Borovička

SNK-ED

Blanka
Snídalová

Jiří
Zatloukal

Společenské organizace
Němčice nad Hanou

ANO NĚMČICÍM

Ing. Ivana
Korvasová

Ing. Jiří
Večeře

Bc. Lenka
Králová

Vladimír
Kyselák

Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města

Volené orgány
Rada města

Městský úřad
Starostka
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3.1.1 Výbory
Finanční výbor ve volebním období 2010 - 2014
předseda: Martina Kouřilová
členové: Oldřiška Hrabalová, Jana Baluchová, Mgr. Hana Matušková, Miluše Novotná
Kontrolní výbor ve volebním období 2010 - 2014
předseda: František Žvátora
členové: Karla Koutná, Eva Chytilová, Mgr. Hana Řežábová, Jiří Vrba, Jana Stratilová, Iveta
Ježková, Ing. Jana Otáhalová, Anna Vévodová
Finanční výbor ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Ing. Jiří Večeře
členové: Ing. Oldřich Plchot, Blanka Snídalová, Jana Baluchová, Martina Kouřilová
Kontrolní výbor ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Ing. Radoslav Borovička
členové: Petr Gříbek, Ing. Jana Otáhalová, František Žvátora, Roman Mizera, Eva Chytilová,
Mgr. Hana Matušková

3.1.2 Komise
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
ve volebním období 2010 - 2014
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
ve volebním období 2010 - 2014
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 ve volebním období 2010 - 2014
předseda: František Fidra
členové: Jiří Svobodník, Ing. Jana Otáhalová, Jiří Zatloukal, Jana Greplová
Likvidační komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2010 - 2014
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 ve volebním období 2010 - 2014
předseda: Marie Janíčková
členové: Mgr. Hana Vojancová, prap. Zdeněk Fritz, Lukáš Gál, Pavlína Paráková, DiS.,
Jarmila Bosáková
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Komise pro prevenci kriminality města Němčice nad Hanou
ve volebním období 2010 - 2014
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
Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ve volebním období 2010 – 2014
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 ve volebním období 2010 - 2014
předseda: Ing. Oldřich Plchot
členové:
Ing. Miroslav Kleveta, Radovan Novotný, Jan Šírek, Bronislav Mrkva,
Ing. Michal Hamala, Ing. Jiří Večeře
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Ing. Jana Oulehlová
tajemník: Bc. Hana Mikulčíková,DiS.
členové: Eva Křížová, Jana Stratilová, Blanka Snídalová, Eva Chytilová, Jiřina Kyseláková,
Mgr. Josef Matoušek, Vladimír Kyselák, Alice Štěpánková
Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou
ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Mgr. Naděžda Tesaříková
tajemník: Ing. Jana Oulehlová
členové: Luďka Kouřilová, Ing. Jana Otáhalová, Mgr. Ladislava Frýbortová, Pavel Kvíčala, Eva
Přibylová. P.Mgr. Tomáš Strogan, Mgr. Eva Bašková, Miluše Poláčková, Mgr. Pavel
Navrátil, Ivo Kopřiva, Mgr. Josef Matoušek, Pavla Buriánková, Jan Jiříček,
Bytová komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Jiří Zatloukal
tajemník: Jana Greplová
členové: Zdeněk Buriánek, Jaroslava Tučková, Martina Nedbalová, Pavel Burda
Likvidační a škodní komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Vítězslav Mikulčík
tajemníci: Mgr. Olga Fidrová, Jana Greplová
členové: Dita Žatecká, Barbora Lenertová, Pavel Kyselák, Ludmila Přibylová, Martina
Kouřilová, Jaromír Snídal
Komise sociální, zdravotní a pro prevenci kriminality města Němčice nad Hanou
ve volebním období 2014 - 2018
předseda: Bc. Lenka Králová
tajemník: Bc. Hana Mikulčíková,DiS.
členové: Ing. Oldřich Plchot, Marie Janíčková, Bc. Anežka Soušková, Pavla Buriánková,
Mgr. Karolína Hrbková, prap. Zdeněk Fritz, Mgr. Hana Vojancová, Antonín
Bartošík,
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Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014 – 2018
předseda: Jaromír Snídal
tajemník: Bc. Martina Lakomá
členové: Ing. Helena Zahradníková, František Žvátora, Ing. Martin Ernst PhD.,
Zdenek Korvas
Investiční komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014 - 2018
předseda: RNDr. Lubomír Procházka
tajemník: Ing. Michal Hamala
členové: Miroslav Huťka, Roman Mizera, Jaroslav Mraček, Pavel Burda, Zbyněk Špaček,
Ing. Pavla Razímová

3.2 Státní správa

Ing. Marie
Plchotová
tajemnice MěÚ

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 2014 poskytnut příspěvek ve
výši 3 060 000,- Kč. Tento příspěvek byl použit na platy zaměstnanců
(úředníků) a další nezbytné provozní výdaje spojené s výkonem agend
státní správy.

3.2.1.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.
V rámci sociální práce bylo v roce 2014 sepsáno s klienty 66 úředních záznamů a bylo
provedeno 24 sociálních šetření.
Ve 2 případech byl ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
a) Informační systémy veřejné správy

CZECH POINT
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.2013
r.2014
počet úkonů
42
17
50
28
11
4
1
1
2
2
2
30
921

4
21
952

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.2013
r.2014
počet úkonů
8
9
1
1
3
3
6
6
2
2
5
8
2
2
3
2
13
20
412
251
401
227
35
19
63
7
15
14
15

23
15
46
10
13
8
24

3.2.2 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 představuje posuzování a
kontrola žádostí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ a následné postoupení
na Magistrát města Prostějov.
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 v rámci stavebního řízení. Útvar životního prostředí vykonává rovněž činnosti
související s odchytem a zajištěním nezbytné péče o toulavá a opuštěná zvířata nalezená na
katastru města, vyřízení povolení a součinnost se státními orgány úřadu s rozšířenou
působností při vyřizování žádostí o povolení odchytu zdivočelých holubů.
Dále útvar životního prostředí vykonává též poradenskou činnost obcím při řešení záležitostí,
týkajících se životního prostředí.
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STÁTNÍ SPRÁVA
Ochrana zemědělského půdního fondu ZPF
kontrola a postoupení žádosti o vynětí pozemků ze ZPF
rozhodnutí o uložení výši odvodů, ukončení odvodů
kontrola a postoupení žádosti o souhlas s trasou
Orgán ochrany přírody a krajiny
rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les
ODPADY
provedení kontroly na úseku odpadového hospodářství
uložení pokuty za porušení zákona o odpadech
OSTATNÍ
vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení
ostatní vyjádření a sdělení
CELKEM

r.2013

r.2014

16
1
2

10
0
7

13
2

6
0

9
2

0
1

2
2
47

5
3
32

3.2.3 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 14 katastrů.

VYDANA VYJÁDŘENI
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních úřadů
apod.
UZEMNI PLÁNOVÁNI
územní rozhodnutí o umístění stavby
územní souhlasy k umístění a provedení stavby
územně plánovací informace
STAVEBNÍ USEK
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
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2013

2014

342

306

84

102

10
43
2

5
52
0

32
29
0
0
8
31
0
26
35

20
19
2
0
3
42
0
18
28

94

121

2
16

0
8

zastavení stavby
dodatečné povolení
stížnosti na špatný technický stav
dělení pozemků

0
0
43
51

0
0
20
75

4. 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, podle zaměření svých činností, absolvují průběžná školení. V roce
2014 dokončila dálkové studium jedna úřednice v bakalářském programu, noví úředníci
absolvovali vstupní vzdělávání. Jedna úřednice složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti
k výkonu státní správy při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů a dále prokázala zkoušku znalosti potřebné na úseku voleb.
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, stavebního zákona, účetnictví územně samosprávných celků, inventarizace,
bytových a nebytových prostor, daňového řádu a daňových zákonů, oblasti mzdové
a personální problematiky, zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách a další předpisy,
které jsou nezbytné pro řádné zabezpečení chodu úřadu.
Stav zaměstnanců městského úřadu k 31. 12. 2014 – 15 úředníků, 9 manuálních
zaměstnanců.
Počátkem roku město uzavřelo smlouvu se Svazkem měst a obcí ČR o vzájemné spolupráci
při realizaci projektu „Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ a pro rok 2014 vznikl realizační tým se 7
pracovními pozicemi. Jedná se o vytváření rozvojových strategií v oblasti samostatné
působnosti pro dané území. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Z téhož fondu je financován projekt veřejně prospěšných prací, do kterého se město opět
zapojilo a v průběhu roku 2014 vytvořilo pracovní místa pro 8 nezaměstnaných. Časově
omezené pracovní příležitosti byly zaměřeny na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství
a pomocné práce, na dobu osmi měsíců s následným prodloužením o čtyři měsíce pro
jednoho pracovníka. V tomto programu byly dále vytvořeny krátkodobé pracovní příležitosti
v rámci aktivizační pracovní příležitosti pro 2 pracovníky.
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5. Významné události ve městě v roce 2014
LEDEN
Tříkrálová sbírka
Nový rok patří již tradičně Tříkrálové sbírce. Němčické rodiny v sobotu 3. ledna navštívilo
celkem 10 skupinek dobrovolníků, kteří vybrali více jak dvacet osm tisíc korun.
Plesová sezóna
Plesová sezóna je již několik let v Němčicích nad Hanou zahajována Školním plesem v
restauraci Zátiší, který pořádá občanské sdružení Přátelé otevřené školy a základní škola. O
doprovodný program se tentokrát postarali absolventi Tanečního kurzu, kteří ples zahájili
slavnostním předtančením. V pořadí druhým plesem byl 6. Hasičský bál, který se konal v
prostorách sokolovny. Na neděli město ve spolupráci se členy SDH Němčice nad Hanou a
DDM ORION připravilo pro děti Dětský karneval, který nesl název „Královský karneval“.

Dětský karneval
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Výstava fotografií Michala Wolfa
Poslední lednový týden byla ve foyer kina OKO otevřena výstava fotografií Michala Wolfa na
téma „Zabíjačka“. Tentokrát vystavené fotografie přenesly návštěvníky do prostředí rodinné
zabíjačky. Ohlas na výstavu byl velmi pozitivní a zejména někteří dětští návštěvníci viděli tyto
záběry venkovských tradicí poprvé.

Vernisáž výstavy fotografií Michala Wolfa „ Zabíjačka“

ÚNOR
Mistrovství Olomouckého a Zlínského kraje v krasojízdě
Oddíl krasojízdy TJ Stavební stroje je již několik let pořadatelem krajského mistrovství, které
je základem pro všechny následující soutěže v daném roce. Do soutěže se zapojilo celkem 20
účastníků.
Zimní fotbalové turnaje ve sportovní hale SUPROVKA
Mladší přípravka FK Němčice nad Hanou připravila na první únorovou neděli halový turnaj ve
sportovní hale SUPROVKA. Také poslední únorová neděle patřila ve sportovní hale 6-ti
fotbalovým týmům v kategorii mladších žáků. Tuto akci zajišťují členové fotbalového klubu
společně s rodiči mladých fotbalistů.
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Zimní fotbalové turnaje ve sportovní hale SUPROVKA
Klub žen tentokrát nevyrazil nikam na cesty, ale připravil si na zimní odpoledne setkání
všech svých členek v přísálí sokolovny. K tomuto přátelskému setkání byla pozvána i
„děvčata“ z Klubu žen v Hrušce a o kulturní program se účastnicím postarali žáci naší
základní školy.

Setkání Klubu žen
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Beseda se Šárkou Kašpárkovou v základní škole
Koncem února navštívila základní školu významná česká sportovkyně Šárka Kašpárková,
která uspořádala pro žáky velmi zajímavou besedu v prostorách sportovní haly SUPROVKA.
Žáci si dokonce mohli osahat pravé medaile z mistrovství světa nebo z olympiády.

Šárka Kašpárková v základní škole
Jarní prázdniny
Začátek jarních prázdnin patřil v sobotu Mysliveckému plesu, který se konal v prostorách
němčické sokolovny. Na jarní prázdniny připravili pracovníci DDM ORION pro děti velmi
bohatý a pestrý program – 44 účastníků využilo nabídky zimního tábora v Koutech nad
Desnou a bezmála 100 účastníků se zúčastnilo pěti prázdninových dnů v Němčicích nad
Hanou. Tyto dny probíhaly v duchu sportování, hraní, tvoření a vaření.
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Jarní prázdniny na DDM ORION

BŘEZEN
Výroční divadelní ples
Vyhlášený divadelní ples v Němčicích nad Hanou slavil své třicáté výročí. Jubilejní ples byl
připraven Divadelním spolkem Na Štaci v sokolovně a byl pojat ve stylu hippies. Navštívilo jej
téměř 270 lidí.
Březen v městské knihovně
První březnový týden byly uspořádány besedy pro základní školu, témata besed se týkala
našich nejvýznamnějších malířů a ilustrátorů. První březnový pátek patřil v knihovně besedě
s básnířkou Libuší Matysíkovou. Do naší knihovny zavítala i Jana Horáková česká cyklistka,
účastnice LOH 2008 v Pekingu, která připravila pro všechny účastníky velmi zajímavé
povídání.

Beseda s Libuší Matysíkovou
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Divadelní pátky
Na druhý jarní den se uzavřela VII. sezóna Divadelních pátků, kterou připravuje město
Němčice nad Hanou ve spolupráci s DS Na Štaci. V průběhu této sezóny se na jevišti sálu kina
OKO představilo pět ochotnických divadelních souborů a jeden hudební pořad v podání
sólistů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Pro žáky základní školy byl připraven hudebně komponovaný pořad Rusalka v podání
Minitheatru Praha v podání Evy Píchové - Sitteová. Žáci prvního stupně byli seznámeni s
kouzelnou hudbou Antonína Dvořáka a vyprávěním nesmrtelného příběhu o lásce. Pro žáky
druhého stupně byl tento pořad uveden v angličtině.
Orion Dancing Stars
DDM ORION připravil druhý ročník taneční soutěže za účasti 43 souborů, které si
porovnávaly síly v tanečních kategoriích street dance, orientální tanec a moderní tanec.
Domácí soubory si mezi konkurencí z celé Moravy vedly velmi dobře a získaly několik
zlatých, stříbrných i bronzových medailí. Na soutěžní ploše se vystřídalo 489 tanečníků, které
s velkým zájmem sledovala plně obsazená tribuna sportovní haly SUPROVKA.

ORION DANCING STARS
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DUBEN
Několik let je v měsíci dubnu pro občany seniorského věku připravováno Setkání s důchodci
v sokolovně. I v tomto roce tomu nebylo jinak. Na program setkání byla připravena beseda s
představiteli našeho města a poté k poslechu, a některým odvážlivcům dokonce i k tanci,
zahrála dechová kapela Osvětové besedy Litenčice pod vedením Jindřicha Nováka, celé
odpoledne slovem provedl Jiří Vrba.

Setkání s důchodci
Cvičí celá rodina
Členové TJ Sokol Němčice nad Hanou si připravili na Bílou sobotu před Velikonocemi
sportovní den, který se konal ve všech prostorách sokolovny. Od rána se na velkém sále
konal turnaj ve stolním tenise a v odpoledních hodinách na tomto sále pokračoval turnaj v
badmintonu. Prostory menší tělocvičny byly využity pod vedením odborných cvičitelek ke
cvičení jógy, stepaerobiku a zdravotnímu cvičení na míčích. Někteří zájemci využili i možnosti
cvičení v posilovně.

Cvičí celá rodina
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Smrtná neděle
Velikonoční svátky v tomto roce připadly až na měsíc duben. Národopisný soubor Pantlék
společně s městem Němčice nad Hanou připravil do sálu kina OKO vystoupení zaměřené na
představení starých hanáckých zvyků a tradic. Smrtka byla spálena na Palackého náměstí
pod dohledem členů SDH Němčice nad Hanou. Ve foyer kina OKO byla připravena
Velikonoční výstava z tvorby paní Jany Holubové.

Smrtná neděle
Jarní koncert DOM mladých
Pro diváky byl připraven ve sportovní hale SUPROVKA atraktivně komponovaný program,
kde se uplatnil i tanec. Pozvání přijala taneční škola Mědílkovi ze Zlína, která si připravila s
orchestrem čtyři společné skladby. Tito mladí tanečníci vynikajícím způsobem ztvárnili
hudební přednes a dali koncertu patřičnou atmosféru. Současně probíhala videoprojekce se
světelnými efekty, která divákům mladé umělce nejen přiblížila, ale zatraktivnila divákům
zážitek z tohoto společenského večera.

Jarní koncert DOM mladých
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Hanácký divadelní máj
V roce 2014 probíhal již 28. ročník. V rámci festivalu se představilo celkem 10 ochotnických
souborů s jedenácti soutěžními inscenacemi. Mezi stálicemi se na našich prknech představilo
i několik nováčků, například ochotnický soubor Koryčany nebo LDO ZUŠ Kroměříž. Divácky se
jednalo o velmi úspěšný ročník. V rámci festivalu byly opět připraveny pro žáky mateřských
škol ze širokého okolí a pro žáky naší základní školy doprovodné akce. Žáci mateřských škol
se zapojili do výtvarné soutěže na téma pohádky „Hurá, jaro je tu“, kterou navštívili v rámci
pravidelných divadelních představení pro děti. Pro základní školu byla připravena literární
soutěž „Andersenova hvězdička“, do které se zapojilo celkem 54 žáků.
Jedenáct soutěžních představení navštívilo téměř 1 900 diváků. Odborná porota udělila
celkem 23 cen a 30 čestných uznání.

Účastníci semináře HDM – Režisérská dílna

KVĚTEN
Sbor dobrovolných hasičů
Členové Sboru dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou připravovali v květnu hned dvě
soutěže. První soutěž byla v požárním útoku o Hanácký pohár, která se konala na parketu u
fotbalového hřiště. Druhou soutěží bylo okresní kolo celostátní hry Plamen. Na fotbalovém
hřišti se konala soutěž mladých hasičů okresu Prostějov, která se do Němčic nad Hanou
vrátila po 28 letech.

PLAMEN
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Svátek matek
Po roční přestávce se v sále kina OKO konala opět besídka ke Dni matek. Přípravy na toto
vystoupení byly pečlivé, ale také náročné. Každá třída se snažila ukázat co všechno se
v průběhu školního roku děti naučily. Všem dětem i paním učitelkám zaplněný sál poděkoval
bouřlivým potleskem za vynikající program.

Den matek
Sečení trávy
Stalo se již tradicí, že se v květnu sejde parta nadšenců s kosou, kterým nevadí vstávání před
čtvrtou hodinou ranní, a vydá se kosit trávu. V letošním roce sekáče přišla podpořit i jedna
žena s hráběmi.

Sečení trávy
26

Akademie
Poslední květnový týden patřil sál kina OKO žákům a učitelům základní školy, kteří společně
připravovali program na školní Akademii tentokrát s názvem Němčicko má talent. V kině
OKO zářila spousta skvělých talentů, kteří za svůj dvouhodinový pořad sklidili bouřlivé ovace
diváků.

Akademie

ČERVEN
Úspěch němčického fotbalu
Sezóna 2013/2014 byla pro mládežnické oddíly FK Němčice nad Hanou velmi úspěšná.
Mladší žáci vyhráli okresní soutěž, starší přípravka skončila v téže soutěži na druhém místě.
Největšího úspěchu němčického fotbalu za poslední léta dosáhli dorostenci, kteří zvítězili v
krajské soutěži.

Dorostenci FK Němčice nad Hanou
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Svátek hudby
Základní umělecká škola připravila pro červnový víkend 17. ročník Svátku hudby. Do
tradičního programu byla zařazena premiéra hraného filmu „Hledej mezi řádky“s
animovanými pasážemi inspirovanými pověstí o králi Ječmínkovi. Film vytvořili žáci literárnědramatického a výtvarného oboru ZUŠ ve spolupráci s oborem multimédia. Na novinky byl
tento ročník velmi bohatý, protože do programu byla také zařazena premiéra hanácké
barokní opery Proč bychom se netěšili.

Ocenění občanů
V rámci programu Svátku hudby, převzaly ocenění za přínos pro město dvě ženy, které se
řadu let aktivně podílí na kulturním a společenském životě v našem městě. Vyznamenána
byla paní Naděžda Tesaříková a paní Alena Antelová.

Naděžda Tesaříková a Alena Antelová
Vesnice roku
Naše město se v tomto roce poprvé ve své historii přihlásilo do soutěže Vesnice roku
společně s dalšími 25-obcemi Olomouckého kraje. Hodnotící komise navštívila Němčice nad
Hanou 24. června. Společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi byly představeny
aktivity, které se v našem městě konají nebo které jsou pro Němčice typické. Snažení města
přineslo své ovoce a Němčice nad Hanou v soutěži získaly tzv. „Bílou stuhu“ za činnost a
práci s mládeží.
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Hodnotící komise Vesnice roku
Rozloučení s deváťáky
Ve dnech 25. a 26. 6. bylo v sále kina OKO předáváno vysvědčení žákům devátých tříd, kteří
opouštěli naši základní školu. Atmosféra obou dnů byla velmi emotivní a na konci nechyběly
v očích žáků i jejich učitelů slzy.

Rozloučení s deváťáky
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ČERVENEC
Němčické hody
Němčické hody byly zahájeny již v pátek vernisáží fotografií „Dožatá v Pivíně“. Vystaveny
byly fotografie ze tří ročníků Dožatých, které se pravidelně konají v Pivíně na konci srpna již
několik let. Výstava byla otevřena po celý hodový víkend a dále v provozní dobu Turistického
informačního centra. Další výstavu, kterou bylo možné během hodů zhlédnout, byla výstava
věnovaná 50. výročí úmrtí Boženy Kostkové. Výstavu připravil NS Pantlék pod vedením paní
Jany Otáhalové v prostorách místní fary. Sbor dobrovolných hasičů připravil hodové
posezení s cimbálovou muzikou. Fotbalový klub uspořádal Hodovou zábavu na tanečním
parketu u fotbalového hřiště, snaha fotbalistů o hodové pobavení Němčáků byla odměněna
vysokou návštěvností.
Hodovou neděli zahájila mše v kostele sv. Máří Magdalény. Stalo se již tradicí, že na hody
chodíme uctít památku Boženy Kostkové na místní hřbitov; v letošním roce její památku
uctili společně s krojovanými i představitelé našeho města, paní starostka Ivana Dvořáková
a pan místostarosta, Ing. Jan Vrána.
Odpolední program na faře zahájil folklorní soubor Pantlék, který si přizval i hosty z
folklorního souboru Vyškov. Po jejich vystoupení zahrála k poslechu a tanci Dechová kapela
Osvětové besedy Litenčice. Na fotbalovém stadionu se v nedělní odpoledne sešli příznivci
fotbalu, kteří se přišli podívat na přátelské utkání bývalých hráčů Baníku Ostrava a
FK Němčice nad Hanou. Zápasu předcházela slavnostní chvíle udílení čestného občanství. Za
vynikající sportovní výsledky při reprezentaci na národních i světových soutěžích ve fotbale
udělilo město Němčice nad Hanou panu Luďku Mikloškovi čestné občanství města.
Chovatelé připravili výstavu drobného zvířectva ve svém areálu na Novosadech.
Po oba hodové dny byla otevřena také věž kostela, která byla obohacena poutavým
průvodním slovem o historii kostela i samotného města.

Folklorní soubor Pantlék – Němčické hody
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Uctění památky Boženy Kostkové – Němčické hody

Přátelské utkání bývalých hráčů Baníku Ostrava a FK Němčice nad Hanou – Němčické hody
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SRPEN
Oslavy 135. výročí založení hasičů v Němčicích nad Hanou
Oslavy začaly slavnostním nástupem a přivítáním hostů před budovou, ve které byl založen
hasičský sbor. Jako první byli přivítáni hasiči v bílých dobových uniformách s historickou
stříkačkou. Na náměstí byla vystavena hasičská auta a byly předvedeny ukázky zásahu
hasičů. Poté se všichni zúčastnění přesunuli za doprovodu Dechového orchestru mladých na
taneční parket u fotbalového hřiště, kde proběhlo slavnostní vyznamenání členů hasičského
sboru a následovala společenská zábava.

135. výročí založení hasičů v Němčicích nad Hanou

Mikroregion Němčicko se baví
Poslední prázdninová sobota již několik let patří setkání všech obcí Mikroregionu Němčicko.
V letošním roce bylo zahájeno již „druhé kolo“ v pořádání této společensko-sportovní akce, a
to v Mořicích. Obec Mořice v roce 1999 setkávání obcí mikroregionu zahájila. Naše město
tentokrát v připravených soutěžích reprezentovali zástupci Sboru dobrovolných hasičů.
Celkem se soutěžilo v pěti disciplínách, z toho jedna byla určena pro starosty jednotlivých
obcí. Soutěže to nebyly jednoduché, ale i přesto se naše družstvo umístilo na krásném
čtvrtém místě. Při závěrečném vyhodnocení sobotního odpoledne a vyhlášení vítězů byla
pomyslná pořadatelská štafeta předána našemu městu.
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Mikroregion Němčicko se baví

ZÁŘÍ
Český pohár Elite v krasojízdě
TJ Stavební stroje oddíl krasojízdy, první sobotu v září uspořádal Český pohár Elite v
krasojízdě jednotlivců, dvojic a čtveřic. Byl to také jeden z nominačních závodů pro
mistrovství světa 2014 v Brně.

Výstava „Němčáci na frontách Velké války“
V polovině září byla otevřena výstava věnovaná 100. výročí zahájení 1. světové války s
podtitulem „Němčáci na frontách velké války“. Výstavu připravil kronikář města, Mgr. Josef
Matoušek. Zahájení vernisáže proběhlo za příjemných tónů saxofonů v podání žákyň. O
recitaci a úryvek z povídky o Švejkovi se postarala děvčata ze základní školy. Pro žáky šestých
až devátých ročníků naší základní školy, a také pro veřejnost, proběhly besedy k tématu této
výstavy.
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Vernisáž „Němčáci na frontách Velké války“

ŘÍJEN
Slavnostní otevření dětského hřiště
V pondělí 6. října byla oficiálně otevřena první část dětského hřiště, které bylo vybudováno v
prostoru u tanečního parketu v areálu fotbalového hřiště. Oficiální předání proběhlo za
účasti zástupců města. Protože hřiště patří zejména dětem, byl program předávání připraven
hlavně jim a o to se postarali pracovníci DDM ORION Němčice nad Hanou. Všechny děti,
které se přišly podívat na nové hřiště, se zapojily do hry, a to zejména na hracích prvcích
nového hřiště.

Otevření dětského hřiště
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Slavnostní kladení věnce
Dne 27. října si občané Němčic nad Hanou připomněli 96. 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 Národopisného souboru Pantlék v krojích společně s hasiči. Kulturní program
připravili žáci naší základní školy a kronikář města Mgr. Josef Matoušek připomněl ve svém
projevu zápis z kroniky města Němčice nad Hanou, popisující události té doby.

Slavnostní kladení věnce
Uspávání ježků
Mateřská škola se rozhodla v tento rok pro změnu a místo tradiční Drakiády připravila pro
děti a jejich rodiče společnou akci „Uspávání ježků“. Děti si v průběhu týdne povídaly o
ježkovi, učily se o něm společnou písničku, a také malovaly ježka. V pátek 31. října si vyrobily
děti ježky ve svých třídách a vydaly se hledat místo, kde ježky uspí. Nakonec se všechny děti
sešly u stromu a čtyř hromádek s listím a zazpívaly ježečkům společnou písničku a přikryly je
listím a popřály jim pěkné spaní.

Uspávání ježků
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LISTOPAD
Výstava fotografií „Krasojízda“
Dne 10. listopadu byla zahájena výstava fotografií ve foyer kina OKO. Tentokrát byly
vystaveny fotografie se sportovní tématikou věnované krasojízdě, jejichž autorem je pan Jiří
Vosička.
Vernisáže se zúčastnilo mnoho příznivců kulturního a sportovního života v
Němčicích nad Hanou. Je milé, že přišla i velká část členů místního oddílu krasojízdy TJ
Stavební stroje. Byla to výstava věnovaná jejich sportovní kariéře. O kulturní program se
postarali sólisté pěveckého sboru Sedmikráska pod vedením paní učitelky Jany Noskové,
který působí na naší základní umělecké školy.

Vernisáž výstavy Krasojízda
Požehnání sv. ANNY
Druhou listopadovou sobotu pan farář Tomáš Strogan požehnal zrestaurovanou sochu sv.
Anny, která je umístěna v Tyršové ulici. Požehnání se zúčastnili představitelé našeho města
paní starostka Ivana Dvořáková, pan místostarosta Ing. Jan Vrána, paní tajemnice MěÚ Ing.
Marie Plchotová a někteří nově zvolení zastupitelé města. Slavnostního předání
zrestaurované sochy se také zúčastnil její restaurátor MgA. Martin Parobek. Je dobře, že se v
našem městě stává tradicí žehnání zrestaurovaných památek a důležité je, že se těchto akcí
účastní čím dál více občanů našeho města.
Křest knihy Jarmily Pospíšilové
Tato událost se v městské knihovně konala 25. listopadu. Pozvání přijalo bezmála 50
oslovených a přijely také milí hosté, kterými bezesporu byla ředitelka Knihovny města
Olomouce paní RNDr. Lenka Prucková a zástupci nakladatelství MOBA pan Lukáš Kratochvíl a
paní Martina Janošová, kteří zajistili dostatek výtisků autorčiných knih k prodeji. Slavnostní
náladu celého večera navodil již na začátku absolvent ZUŠ Němčice nad Hanou Viktor
Matoušek hrou na akordeon, která mimo jiné potěšila především paní spisovatelku. Před
samotným křtem dostaly slovo kmotry paní starostka Ivana Dvořáková a paní učitelka Alena
Řezáčová vyzdvihla předešlou spolupráci se spisovatelkou, která v minulých letech napsala
scénář k divadelnímu kusu na sociální téma právě pro děti ze ZŠ Němčice nad Hanou.
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Křest knihy
XXI. Country bál
Tradičně v předposlední listopadový víkend si dali v Němčicích nad Hanou dostaveníčko
všichni milovníci country stylu na jednadvacátém country bále. Jeho pořadatelem je Dům
dětí a mládeže Orion spolu s dvacítkou kamarádů a příznivců DDM. Sokolovna se opět
proměnila k nepoznání a místo branek, basketbalových košů a žíněnek vyrostlo ze
sportovního stánku westernové městečko. A že se jedná o opravdu skvělou zábavu, potvrzují
také počty návštěvníků, kterých se i v letošním roce sešlo přes tři stovky.

Country bál
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Rozsvícení vánočního stromu
V páteční podvečer před první adventní nedělí se v Němčicích nad Hanou rozsvítil vánoční
strom. Již několik let nese vánoční ozdoby smrk, který roste před nákupním střediskem. O
slavnostní zahájení celého programu se postarali členové Dechového orchestru mladých ZUŠ
Němčice nad Hanou pod vedením Jindřicha Nováka a intrádami slavnostně zahájili a
příjemně naladili početné publikum. O další velmi bohatý a příjemný program se postaraly
děti místní mateřské školy. Pod odborným vedením učitelek mateřské školy vzniklo pásmo
písní a básní, od narození Krista až po dnešní podobu Vánoc. Klasické koledy se tak prolínaly
s vánočními písničkami z dneška.

PROSINEC
Česko zpívá koledy
Naše město se v tomto roce poprvé zapojilo do celostátní akce „Česko zpívá koledy“. V
podvečer 10. prosince se u Šikulky uskutečnilo setkání našich občanů, kteří měli chuť si s
námi zpívat koledy a navodit si vánoční náladu.

Česko zpívá koledy

Vánoční koncert
Na pátek 12. prosince byl v sále kina OKO připraven Vánoční koncert Pavla Nováka a
pěveckého sboru Sedmikráska ZUŠ Němčice nad Hanou. Pro zaplněný sál byl tento koncert
nezapomenutelným zážitkem.
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Vánoční koncert
Vánoční setkání s důchodci
Město Němčice nad Hanou připravilo pro občany seniorského věku Vánoční setkání s
důchodci, které se tentokrát konalo v sále kina OKO. O kulturní program se postaraly děti z
mateřské školy, pěvecký sbor ZŠ Skřivánek a žáci základní školy.
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6. Příspěvkové organizace
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací.

6.1 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

6.2 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

6.3 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

6.4 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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7. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působily v roce 2014 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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8. Hospodaření města v roce 2014
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2014 s rozdílem příjmů a výdajů ve výši
Kč + 25.054.500,--. Výše nesplaceného úvěru od KB a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV
k tomuto datu činí Kč 9.618.403,86 (splatnost 31.12.2018). Výše nesplaceného úvěru od
ČSOB a.s. na Víceúčelovou halu – centrum sportovně-kulturního vyžití činí Kč 625.000,-(splatnost 31.3.2015) a půjčka od Olomouckého kraje ve výši Kč 8.000.000,-- byla splacena.
Výše čerpaného kontokorentu účtu k 31.12.2014 činí Kč 0,--.
Celkový dluh města k 31.12.2014 činil Kč 10.243.403,86
V roce 2014 bylo městem Němčice nad Hanou splaceno včetně úroků Kč 15.551.676,-Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč 11.097.197,78.

Příjmy a výdaje k 31.12.2014 ( výkaz FIN 2-12M )
Rozpočet upravený
K 31.12.2014
(v Kč)

Skutečnost
31.12.2014
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)

67.961.806,80
42.907.306,75
+25.054.500,05

67.961.806,80
42.907.306,75
+25.054.500,05

55.097.364,17
53.756.318,56
+1.341.045,61

Příjmy po konsolidaci
Výdaje po konsolidaci
Přebytek (+) schodek (-) ř. 4440

Hospodářský výsledek

( účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení )
Skutečnost
K 31.12.2014
(v Kč)
47.782.588,97
38.578.158,39
7.446.209,26
+ 9.204.430,58

6xx – výnosy celkem ÚSC
5xx – náklady celkem ÚSC
551 – odpisy (v tom)
Přebytek (+) schodek (-) - výsledek hospodaření
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Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)
56.768.106,65
42.539.170,22
6.824.259,34
+14.228.936,43

8.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 5.12.2013 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2014 –
závazné ukazatele, ve výši příjmů Kč 48.770.182,--. Příjmy k 31.12.2014 jsou plněny ve výši
100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí Kč 89.197.732,80 upravených příjmů. Příjmy,
které město obdrželo ze skládky SITA a.s činí celkem Kč 11.581.192,45 z plánovaných
9.000.000,--. Daň z přidané hodnoty se plní v částce Kč 9.937.786,21 z předpokládané částky
Kč 8.500.000,-- U daně z příjmů právnických osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve výši
4.200.000, výše této daně je dle skutečnosti Kč 4.884.377,48. Celková částka připadající na
sdílené daně (včetně daně z nemovitostí, která je výlučnou daní obce) činí Kč z plánovaných
Kč 19.010.000,-- částku Kč 21.648.851,62, což činí o Kč 2.638.851,62 více.
Plnění příjmů bylo v průběhu roku 2014 ovlivněno příjmem dotace z ROP. Žádost
o proplacení II. části dotace byla vyplacena 22.5.2014 na účet haly.
PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ PO MĚSÍCÍCH V ROCE 2014:

8.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 5.12.2013 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2014 –
závazné ukazatele, ve výši výdajů Kč 41.480.944,-- (přebytkový rozpočet). Výdaje jsou
k 31.12.2014 plněny ve výši 100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí Kč 64.143.232,75.
Jde především o běžné provozní výdaje stanovené v rozpočtu a financování investičních akcí
plánovaných pro rok 2014 (viz přiložená tabulka akcí). Tato tabulka je vyvěšena na stránkách
města http://www.nemcicenh.cz/. Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31.12.2014 činí
Kč + 25.054.500,--.
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Výše nesplaceného úvěru (451/200) od KB a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV k tomuto datu
činí Kč 9.618.403,86 (splatnost 31.12.2018). Výše nesplaceného úvěru (451/400) od ČSOB
a.s. na Víceúčelovou halu – centrum sportovně-kulturního vyžití činí Kč 625.000,-(splatnost 31.3.2015) a půjčka od Olomouckého kraje ve výši Kč 8.000.000,-- byla splacena.
Výše čerpaného kontokorentu účtu k 31.12.2014 činí Kč 0,--.

8.3 Opravy a udržování
V roce 2014 byly opravy prováděny s ohledem na uskutečněné investiční akce. Celkem
opravy činí Kč 1.174.658,75. Jednalo se o běžné provozní opravy majetku města.
Mezi největší opravy roku 2014 patří:
výměna uzávěrů na vodovodu, usazení odboček a uzávěrů – Kč 199.019,-výměna frekvenčního měniče na ČOV – pojistná událost – Kč 43.480,14
instalatérské práce MŠ, opravy na MŠ , montáž čerpadla – Kč 103.311,15
výměna umyvadel, WC a baterií ZŠ – Kč 84.755,99
oprava kamenné sochy Sv. Anna – Kč 98.900,-údržba veřejného osvětlení – Kč 174.279,--

8.4 Investiční výdaje
V roce 2014 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 9.993.304,42.
Mezi největší realizované investiční akce roku 2014 patří:
(org. 27) – realizace části cyklostezky – Kč 207.435,41
(org. 32) – projekt hydrogeologický průzkum – Kč 50.820,-(org. 28) – realizace kanalizace ulice Mlýnská – Kč 829.416,-Zateplení objektu MŠ (revitalizace MŠ) – Kč 4.789.016,65
reklamní LED panel na kultuře – Kč 60.357,22
(org. 2) – realizace části dětského hřiště STADION – Kč 871.399,76
(org. 65) – HALA – posilovací stroje – Kč 193.740,36
(org. 43) – investiční akce - sběr biologicky rozložitelného odpadu – Kč 2.650.700,-(org. 13) – projekt ICT – Kč 90.000,-Výstavba (rozšíření) kamerového systému – Kč 118.237,57
server DELL T110 místní správa – Kč 48.091,45
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8.5 Dotace
8.5.1 Dotace na provoz

3.060.000,-579.312,-12.000,--

Skutečnost
K 31.12.2014
(v Kč)
3.060.000,-579.312,-12.000,--

Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)
3.076.500,-1.066.568,-0,--

30.000,--

30.000,--

43.587,89

Rozpočet upravený
K 31.12.2014 (v Kč)
Na státní správu a školství
Na veřejně prospěšné práce
Aktivní politika zaměstnanosti
Neinvestiční dotace od obcí
(JPO)

8.5.2 Investiční a neinvestiční dotace

Víceúčelová hala – dotace ROP
MŠ revitalizace
Sběh biolog. rozlož. odpadu
My si chceme také hrát - hřiště
Cyklostezka

Skutečnost
K 31.12.2014 (v Kč)
7.819.139,78
1.651.540,72
2.354.831,35
400.000,-99.361,--

Rozpočet upravený
K 31.12.2014 (v Kč)
7.819.139,78
1.651.540,72
2.354.831,35
400.000,-99.361,--

8.5.3 Ostatní dotace:

Na hasiče – vybavení, refundace,
mzdy – akceschopnost
Na hasiče – CAS oprava
Hanácký divadelní máj 2014 – OK
Hanácký divadelní máj 2014 – MK
Volby (prezident, ZM, Kraje)
ZŠ – dotace (2x)
ZŠ – poradenství
Dostavba kanalizace a ČOV (úroky)
Turistické informační centrum
Obnova sochy Sv. Anny
ZUŠ –Svátek hudby
DDM
Regenerace veřejné zeleně
Prevence kriminality – kamery
Hydrogeologický průzkum

Rozpočet upravený
K 31.12.2014 (v Kč)

Skutečnost
K 31.12. 2014
(v Kč)

Skutečnost
K 31.12.2013
(v Kč)

181.240,--

181.240,--

144.438,--

190.000,-50.000,-30.000,-136.000,-235.000,-1.010.703,89
198.349,02
30.000,-50.000,-0,-35.000,-465.472,50
80.000,-51.183,--

190.000,-50.000,-30.000,-136.000,-235.000,-1.010.703,89
198.349,02
30.000,-50.000,-0,-35.000,-465.472,50
80.000,-51.183,--

0,-50.000,-25.000,-35.488,-138.800,-410.797,33
261.733,31
30.000,-0,-80.000,-20.000,-0,-0,-0,--

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Spolu se Svazem měst a obcí ČR zahájilo město realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit
podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. V roce 2014 vznikl realizační
tým se 7 pracovními a časově omezenými pozicemi. Jedná se o vytváření rozvojových
strategií v oblasti vybraných typů služeb v samostatné působnosti pro dané území, např.
oblast předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb
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a volitelná oblast životní prostředí. Projekt je ze 100% financován z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na základě smlouvy
město obdrželo zálohu ve výši 536.241,20 Kč, která se pravidelně zúčtovává s žádostí o
platbu. V měsících leden – prosinec roku 2014 bylo na mzdové prostředky projektu
vyčerpáno 1.712.255,-- Kč.

Meziobecní spolupráce r. 2014
160000

čerpané finanční prostředky

155000
150000
145000
140000
135000
130000
125000
120000
115000

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Částka 131218 131218 131175 131262 131326 131090 154826 153744 154057 154421 152358 155560

9. 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 1.1.2014
1.331.760,60

Konečný stav
k 31.12.2014
1.352.643,60

32.334.561,15
408.856.797,43

32.230.333,65
415.385.659,45

24.330.026,36

27.397.304,60

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

7.789.895,40
2.890.603,50
138.600,-200.000,-487.385.040,20

9.1 Zástavy majetku města
text
Zástavní právo ze dne 13.1.1998 ČR – Okr. Úřad Prostějov
Zástavní právo ze dne 6.3.2000 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.
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9.2 Majetkové účasti
Město Němčice nad Hanou je zakladatelem společnosti Němčická rozvojová, s.r.o., se sídlem
Komenského nám. 70, Němčice nad Hanou. Jednatelkou společnosti je JUDr. Jarmila
Pospíšilová. Společnost byla založena dne 21.10.2010 a město Němčice nad Hanou je jejím
100% vlastníkem. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Společnost byla založena v souvislosti s projektem rozvoje území po bývalém cukrovaru (tzv.
brownfiled), krátce po vzniku společnosti byla podána žádost o podporu z Regionálního
operačního programu Střední Morava. Žádosti nebylo vyhověno. V současnosti společnost
nevykazuje žádnou aktivitu.
Vývoj majetku společnosti (v tis. Kč) k 31.12.2014
Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

167

167

167

0

náklady

Výnosy/z toho
dotace obce

VH

VH min. období

1

0

-6

-1

Němčická
rozvojová s.r.o.

Vývoj VH (v tis. Kč)

Němčická
rozvojová s.r.o.

10. Finanční příspěvky města
10.1 Finanční příspěvek města Němčice nad Hanou spolkům a příspěvkovým
organizacím z rozpočtu města pro rok 2014
Částka
v (Kč)

Organizace

Účel

Dar manželům Královým

30 000,00

Veřejná sbírka pro manžele Královy

46 771,00

Myslivecký spolek Němčice nad Hanou

5 000,00

Charita Kojetín
Statutární město Přerov, sociální služby města
Svaz tělesně postižených v ČR Němčice nad
Hanou

15 000,00
5 000,00

Nepeněžní dar na pokrytí nákladů
(požár rodinného domu)
Veřejná sbírka od občanů města
Na činnost spolku (krmivo, stromky,
traviny)
Na denní služby pro seniory
Na občana Němčice nad Hanou

4 000,00

Na činnost spolku - rehabilitace

Onko Diana

3 000,00

Sbor dobrovolných hasičů
Svaz tělesně postižených Prostějov
Základní škola Němčice nad Hanou
Dechový orchestr mladých Němčice nad Hanou
Český svaz chovatelů

5 000,00
3 000,00
190 769,00
43 603,00
4 000,00
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Na činnost spolku – rehabilitace,
prevence
projekt – dofinancování
Rehabilitační pomůcky
Dofinancování projektů
Jarní koncert
Na prodejní trhy a výstavu

10.2 GRANTY MLÁDEŽ 2014 - finanční příspěvky z příjmů z výherních hracích
přístrojů roku 2013 (nerozdělené zůstatky)
V roce 2014 byly vyplaceny zbylé finanční prostředky z VHP ve výši Kč 120. 000,-Spolky – neziskové organizace
TJ Stavební stroje
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Němčice nad Hanou
SDH Němčice nad Hanou
POŠ Němčice nad Hanou
celkem

Částka v (Kč)
26 000,00
25 000,00
28 000,00
21 000,00
20 000,00
120 000,00
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účel příspěvku
Vybavení oddílu krasojízdy
Doprava na zápasy
Cvičí celá rodina
Nářadí pro hasičskou mládež
Florbalový oddíl

10.3 GRANTY z programu „SPOLUPRÁCE 2014“
V roce 2014 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,-Spolky – neziskové organizace, příspěvkové
organizace zřízené městem
SDH Němčice nad Hanou
FK Němčice nad Hanou
TJ SS Němčice nad Hanou
Hobby klub Němčice nad Hanou
DDM Orion Němčice nad Hanou
NS Pantlék Němčice nad Hanou
Divadelní spolek Na štaci Němčice nad Hanou
Město Němčice nad Hanou
celkem

Částka v (Kč) účel příspěvku
18 200,00
19 000,00
19 600,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
18 900,00
114 300,00
250 000,00

výročí 135 let SDH - pomůcky
zimní příprava mládeže
podpora činnosti oddílu
pod jednou střechou
podpora sportovních a tanečních aktivit
za krásnou Hanou 2014
představení, kostýmy
posilovna – stroje, vybavení

11. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Přezkoumání hospodaření města Němčice nad Hanou provedla společnost DIRECT
EKONOMY a.s., auditorská společnost , číslo osvědčení 460, na základě smlouvy ze dne
28.3.2014 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 2014 je přílohou
k závěrečnému účtu města Nměčice nad Hanou za rok 2014.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů byla v roce 2014 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových
organizací, žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla
provedena Mgr. Fidrovou Olgou a přizvanými osobami – na základě pověření Rady města –
ing.Bc. Zábojovou Lenkou a ing. Veronikou Zábojovou (externí kontrolní subjekt) ze dne
23.10.2013. U neziskových organizací (spolků) byla provedena veřejnosprávní kontrola
přijatých Grantů města za roky 2013 pověřeným pracovníkem MěÚ – Mgr. Olgou Fidrovou.

11.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2014:
Zpráva o výsledku mimořádné finanční kontroly se zaměřením na kontrolu
evidence příjmů z provozu Víceúčelové haly MÚ v Němčicích nad Hanou

11.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2014:
Veřejnosprávní kontrola poskytnutého finančního příspěvku Grantu z programu
Spolupráce 2013 u neziskových organizací:
1. Aqua Fortis o.s. Němčice nad Hanou za rok 2013
2. Hobby klub Němčice nad Hanou za rok 2013
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy za
období roku 2013
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké
školy za rok 2013
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a
mládeže Orion za rok 2013
Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní školy za rok
2013.
Veřejnosprávní kontrola poskytnutého finančního příspěvku Grantu z programu
Mládež 2013 u neziskových organizací:
1. FK Němčice nad Hanou za rok 2013
2. TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou za rok 2013
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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12. Externí služby
Město využívalo v roce 2014 při své činnosti poradenské činnosti právníka JUDr. Jarmily
Pospíšilové, Mgr. Vladimíra Dvořáčka a Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové při řešení složitějších
právních záležitostí města. Konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město
ing. Bc. Zábojová Lenka. Výdaje za tyto služby činily celkem Kč 101.585,--.
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