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1. Slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
předkládáme vám výroční zprávu, která popisuje události a realizované
záměry města Němčice nad Hanou uplynulého roku. Výroční zpráva je
druhým rokem předkládána v elektronické podobě. Najdete ji na
webových stránkách města nebo vám bude na vyžádání poskytnuta na
nosiči CD.
Pro rok 2015 schválilo zastupitelstvo města realizaci několika velkých
investičních akcí. Tou největší a organizačně nejnáročnější byla
„Revitalizace veřejného prostranství“, kdy byla provedena rekonstrukce
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně v ulicích Okružní, Lomená, Dukelská,
spojka za novinovým stánkem a školní chodník. Tato akce byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava /dále ROP/. Jednalo se o poslední
dotaci z ROP v rámci prvního plánovacího období. Našemu městu se v tomto období
podařilo z ROPu využít celkem 4 dotace, a to na revitalizaci náměstí, vybudování
bezbariérového přístupu do základní školy, výstavbu haly a revitalizaci sídliště.
Celkové náklady na akci „Revitalizace veřejného prostranství“ jsou 13,23 mil. Kč, dotace
z ROP, která je již proplacena na účet města činí 9,9 mil. Kč.
Za přispění dotací z Evropské unie byla, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR, revitalizována zahrada mateřské školy a bylo zde vybudováno nové dětské hřiště. Při
realizaci byla provedena výsadba keřů, stromů a trvalkových záhonů a osazeny
environmentální výukové prvky, např. hmyzoviště, hmatový chodník, kompostér, hmyzí
hotel, krmítka pro ptáky. Zvolením tohoto typu vybavení zahrady se snažíme děti vést
k zájmu o přírodu a kladný vztah k ní. Pro realizaci byla vybrána firma KAVYL, spol. s r.o.
Mohelno. Při této akci byly rekonstruovány také chodníky v celém areálu MŠ. Tuto stavbu
realizovala firma DELTA Polkovice v hodnotě díla 400 tis. Kč. Celkové náklady na revitalizaci
zahrady MŠ činily 2,88 mil. Kč.
V roce 2015 se uskutečnila rekonstrukce ulice Fučíka. Využili jsme dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj /dotace za umístění v soutěži Vesnice roku/, která činila 600 tis. Kč. Celkové
náklady na uvedenou rekonstrukci činily 2,40 mil. Kč. Dodavatelem stavby byla společnost
DRAPLSTAV Group, s.r.o. Zborovice. Slavnostní předání hotového díla se i v této ulici neslo
v duchu přátelství a dobrých sousedských vztahů.
V listopadu 2015 byl předán realizovaný projekt „Rozvoj technologické infrastruktury ICT
Němčice nad Hanou“. Přínosem tohoto projektu je především zvýšení úrovně elektronické
veřejné správy a samosprávy a větší komfort pro elektronickou komunikaci občanů
a institucí s radnicí. Realizaci provedla firma Q-COOP, s.r.o. Kroměříž. Celkové náklady činily
2,25 mil. Kč.
V dubnu 2015 byly ukončeny práce na akci „Zdroj vody pro obec – hydrogeologický
průzkum“. Celkové náklady na akci činily 1,22 mil. Kč /2014+2015/, z toho dotace
Ministerstva pro místní rozvoj byla 1,05 mil. Kč. Naše očekávání se však nenaplnila. Byly
provedeny dva geologické vrty do hloubky 80 m. Na základě provedených analýz bylo
zjištěno, že pouze jeden vrt splňuje vyhláškou požadovanou kvalitu vody a ani jeden z vrtů
nemá využitelnou vydatnost pro zásobování našeho města vlastním zdrojem vody. Zkusili
jsme to, záměr nevyšel, ale nevzdáváme se a hledáme další možnosti zajištění vlastního
zdroje pitné vody pro město.
V části, která je věnována významným událostem kulturně-společenského života města je
možno vyzvednout koncert Dechového orchestru mladých ke 30. výročí svého založení,
aprílová jízda na cyklostezce, pořádaná DDM ORION, výstava k 70. výročí osvobození Němčic
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nad Hanou, účast města v soutěži Vesnice roku a jeho ocenění, první ročník Veterán rallye,
setkání občanů na akci Mikroregion se baví, spojené s výstavou Má vlast, konané na
němčickém stadionu či samostatný komorní program, věnovaný oceněným občanům města.
Bohatým programem se uvedla naše základní škola u příležitosti oslav svých 90. narozenin.
Krásným zážitkem byl také vánoční koncert paní Evy Pilarové. Proběhla řada výstav, besed
v knihovně a dalších, tradičně opakujících se kulturních akcí. Úspěšnost všech pořádaných
akcí svědčí o velmi kvalitní práci kulturních pracovníků i dobrovolníků v oblasti kultury
a fungování spolupráce všech aktérů kulturně-společenského života ve městě.
Pozitivně můžeme hodnotit aktivitu čtyř příspěvkových organizací zřizovaných městem
Němčice nad Hanou /ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM Orion/.
Základní škola zaznamenává v posledních letech nárůst počtu žáků /v roce 2015 to bylo 373
žáků/ což nás, jako zřizovatele, těší. Vedení školy věnuje zvýšenou pozornost žákům se
zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním prostřednictvím individuálních
vzdělávací plánů. Atraktivitu naší základní školy zvyšuje bohatá nabídka mimoškolních
aktivit, kde žáci rozvíjejí svůj talent a aktivně využívají volný čas. Je nutno ocenit velkou
angažovanost vedení ZŠ při zpracování žádostí o dotace z různých zdrojů a vysoké procento
úspěšnosti.
Mateřská škola měla v roce 2015 zapsáno 98 dětí, čímž byla kapacita školy, která činí 100
dětí, téměř naplněna. Děti z okolních obcí tvoří 41 % celkového počtu dětí v MŠ. Začátek
roku 2015 byl pro vedení školy náročný, neboť odešla do starobního důchodu ředitelka
a jedna dlouholetá učitelka. Do funkce ředitelky MŠ byla na základě konkurzního řízení
jmenována paní Martina Luběnová. Fungování školky bylo v tomto roce také ovlivněno
realizací projektu „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu“. Učitelky i děti se musely
obejít bez prostor školní zahrady i dětského hřiště. Chceme věřit, že toto omezení je plně
nahrazeno předáním dokončeného projektu do užívání, současným vybavením zahrady
envirometálními prvky i prvky dětského hřiště. Cílem nového vedení MŠ je vytvořit
podmínky pro bezpečnou školu, otevřenou všem dětem, zaměřit se na zdravý životní styl
dětí a rozvoj jejich individuality.
Základní umělecká škola v Němčicích nad Hanou si stále udržuje prestiž a vysokou úroveň
uměleckého vzdělávání ve všech oborech. Na krajských i celostátních soutěžích dosahují žáci
ZUŠ na přední příčky. Ve školním roce navštěvovalo školu 646 žáků. Také Dechový orchestr
mladých nepolevuje a slaví úspěchy na mezinárodních soutěžích. Součástí výroční zprávy
ZUŠ za školní rok 2014-2015 je i výčet realizovaných akcí na všech pobočkách. Bylo jich
neuvěřitelných 146. Právě prezentace výsledků práce pedagogů s dětmi je motivací pro stálý
rozvoj jejich nadání a také prezentací činnosti ZUŠ na veřejnosti. Vedení školy neustává ve
svých aktivitách, inovuje programy a je příkladem pro školy stejného zaměření. Velmi
úspěšnou akcí v roce 2015, kterou organizačně zajistila naše „zuška“ byl festival „Hudba
v květech“, na kterém vystoupilo 50 souborů a orchestrů a účinkovalo více jak 1000 mladých
umělců. Nezbývá než si přát, ať se naší ZUŠ a jejich žákům i pedagogům daří tak i nadále.
Ani Dům dětí a mládeže ORION nijak nezaostává za výsledky práce předešlých jmenovaných
příspěvkových organizací. Ke zlepšení podmínek pro svou práci dostal „domeček“ v roce
2015 dárek v podobě bytu v prostorách ZŠ, který již nebylo třeba využívat jako služební.
Pracovníci DDM si zde vytvořili velmi příjemné pracovní prostředí. Je třeba poděkovat za
všechny připravené akce, ať již v rámci pravidelné nebo příležitostné činnosti. Bylo
připraveno 8 táborových akcí, organizováno celkem 80 akcí, kterých se zúčastnilo 6597 dětí
a občanů. Velkých úspěchů dosahují kroužky v taneční oblasti. Mezi občany si našly oblibu
akce pro rodiny, které jsou hojně navštěvovány. Působnost DDM je široká a přesahuje
hranice regionu. Domeček si díky výsledkům své práce získal velmi dobré jméno v rámci
celého Olomouckého kraje. Na podporu svého zřizovatele se můžou spolehnout všechny
příspěvkové organizace.
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V uplynulém roce pracovalo ve městě celkem 23 neziskových organizací, jejichž činnost
v nemalé míře přispěla k obohacení společenského života našeho města. Organizace měly
možnost využít dotací či grantů poskytovaných městem.
V oblasti péče o kulturní památky byl v roce 2015 restaurován kříž na Hrušáku za přispění
dotace z Olomouckého kraje. Celkové náklady na restaurování této památky činily
180.000,- Kč. Neobvyklým počinem byla oprava kapličky u domu č. 8 na Palackého náměstí.
Tato nemovitost je v majetku pana Pavla Kyseláka. I když měl možnost čerpat dotaci na
restaurování z Olomouckého kraje, provedl restaurování této výjimečné památky pan
Kyselák svépomocí a uhradil náklady z vlastních prostředků. Nyní slouží kaplička nejen pro
konání církevní slavnosti Boží tělo, ale dle časových možností otevře pan Kyselák kapličku
i návštěvníkům našeho města.
Nedílnou a důležitou součástí výroční zprávy jsou informace o hospodaření města. V této
části najdete informace o aktuální výši majetku města, výsledcích provedených kontrol,
prověřujících správnost hospodaření. Jde o celkový pohled na hospodaření města, který
vystihuje pravdivý a skutečný obraz o finančním zdraví města s dopady na jeho budoucí
rozvoj.
V roce 2015 bylo vynaloženo na opravy a údržbu majetku města 4,74 mil. Kč. Pro investice
bylo uvolněno celkem 19,61 mil. Kč.
Na našich webových stránkách vás budeme průběžně informovat o plánovaných důležitých
krocích jak v investiční oblasti, tak v oblasti kultury a společenských akcí.
Vážení občané, děkuji vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve městě v jakékoliv
oblasti. Budu ráda, když se zvýší zájem o veřejná jednání zastupitelstva města a budou
probíhat přínosné diskuse mezi zastupiteli a občany. Jen tak můžeme najít nejlepší shodu
v realizaci opatření směřujících k úspěšnému rozvoji a k vytvoření dobrých podmínek pro
spokojený život občanů města.
Těším se na setkávání s vámi.
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:
Počet cizinců s povoleným trvalým pobytem:

1
1 202 ha
204 m n. m.
1928
61

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

Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 1928 osob
Skladba obyvatel – průměrný stav za r. 2015:
Počet dospělých mužů:
Počet dospělých žen:
Počet dětí do 18 let:

789
834
305
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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 u Kojetína - 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 u Kojetína - 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 členné, rada města je 5 členná, tvoří ji
zastupitelé v uvolněných funkcích starostka, místostarosta a 3 neuvolnění zastupitelé města.
Obsazení orgánů města od října 2014 ve volebním období 2014-2018 :
starostka
Ivana Dvořáková
ČSSD
místostarosta

Ing. Jan Vrána

SNK města Němčice nad Hanou

člen rady

Bc. Marek Antel

SNK města Němčice nad Hanou

člen rady

Ing. Ivana Korvasová

ANO NĚMČICÍM

člen rady

Milan Tesařík

KSČM

Jaromír Snídal

SNK města Němčice nad Hanou

Mgr. Hana Matušková

ČSSD

Ing. Jana Oulehlová

ČSSD

Mgr. Hana Vojancová

ČSSD

další členové ZM

Ing. Radoslav Borovička KDU-ČSL
Blanka Snídalová

KDU-ČSL

Jiří Zatloukal

SNK-ED

Ing. Jiří Večeře

SNK-ED

Bc. Lenka Králová

ANO NĚMČICÍM

Vladimír Kyselák

Společenské organizace Němčice nad Hanou
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Složení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou dle volebních stran ve volebním období
2014 – 2018

SNK města Němčice nad Hanou

Ing. Jan
Vrána

KSČM

Bc. Marek
Antel

Jaromír
Snídal

Mgr. Hana
Matušková

Mgr. Hana
Vojancová

Milan

Tesařík

ČSSD

Ivana
Dvořáková

KDU-ČSL

Ing. Radoslav
Borovička

Ing. Jana
Oulehlová

SNK-ED

Blanka
Snídalová

Jiří
Zatloukal
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Ing. Jiří
Večeře

Společenské organizace
Němčice nad Hanou

ANO NĚMČICÍM

Ing. Ivana
Korvasová

Bc. Lenka
Králová

Vladimír
Kyselák

Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města

VOLENÉ ORGÁNY
Rada města

Starostka

MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.1.1 Výbory
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 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
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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:
Marketa Vránová, DiS.
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, Marketa Vránová, DiS.
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
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:
Pavel Burda
členové:
Miroslav Huťka, Roman Mizera, Jaroslav Mraček, Pavel Burda, Zbyněk Špaček

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 2015 poskytnut příspěvek ve
výši 3.060.500,00 Kč. Tento příspěvek byl použit na platy zaměstnanců
(úředníků) a další provozní výdaje související s výkonem agend státní
správy.
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3.2.1 Oblast sociální, Czech POINT, matrika, evidence obyvatel
Na odboru sociálním, vnitřních věcí a kultury je zabezpečován výkon státní správy pro
14 obcí.
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 2015 sepsáno s klienty 52 úředních záznamů. Bylo
provedeno 19 sociálních šetření.
Byl ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
Informační systémy veřejné správy
r. 2014
Czech POINT

r. 2015

počet úkonů

Výpis z katastru nemovitostí

17

32

Výpis z rejstříku trestů

28

26

Výpis z obchodního rejstříku

4

3

Výpis z živnostenského rejstříku

1

-

Výpis z bodového hodnocení řidičů

2

4

4

6

ISDS
Žádost o zřízení datové schránky
Žádost o zneplatnění přístupových údajů k DS a vydání
nových přístupových údajů
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

-

12

21

32

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

-

8

952

892

Položky pošty: dotazy – policie, soudy

12

Matrika, evidence obyvatel
r. 2014
MATRIKA

r. 2015

počet úkonů

Zápis o určení otcovství

9

8

Zápis o uzavření manželství v cizině pro zvl. matriku v Brně

1

-

Potvrzení o žití pro použití v cizině

3

4

Vystavení druhopisu matričního dokladu

6

4

Osvědčení k církevnímu sňatku

2

3

Uzavření manželství

8

7

Řízení o změně příjmení

2

1

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

-

-

Rozhodnutí o povolení o změně příjmení

-

-

20

29

-

-

Ověření podpisů

251

326

Ověření stran textu

227

268

Přihlášení k trvalému pobytu

23

56

Změna trvalého pobytu v místě

15

14

Záznam o odhlášení z trvalého pobytu

46

49

Řízení o zrušení trvalého pobytu

10

4

Zápis o narození dítěte

13

14

Záznam o uzavření manželství

8

6

Záznam o úmrtí

24

29

Úmrtí občanů
Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin

EVIDENCE OBYVATEL

Volby do zastupitelstev obcí
V rámci nových voleb do zastupitelstev obcí Hruška a Mořice bylo:
přijato kandidátních listin:
vypraveno rozhodnutí:

8
32
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3.2.2 Odbor stavební, životního prostředí a investic
Stavební úřad
Na odboru stavebním, životního prostředí a investic, Stavebním úřadu Němčice nad Hanou,
je zajišťován výkon státní správy na základě pověření k výkonu přenesené působnosti
v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, a to v rozsahu
stanoveném městskému úřadu jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tyto
činnosti úřad vykonává pro město Němčice nad Hanou, a dále pro přičleněné obce
mikroregionu Němčicko – celkem 19 katastrů.
Oproti roku 2014 došlo k nárůstu prošetření a vydání potvrzení o existenci a užívání stavby,
které po provedené revizi katastrálním úřadem byly dodatečně legalizovány a postupně
v součinnosti se stavebním úřadem zapisovány do katastru. V roce 2015 byly také prováděny
kontroly provozování živností a s tím spojené změny v užívání staveb.
Přehled jednotlivých řízení s počtem vydaných rozhodnutí a vyjádření státní správy na
úseku stavebního úřadu v porovnání s rokem 2014
r. 2014
VYDANÁ VYJÁDŘENÍ

r. 2015

počet úkonů

vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních
úřadů apod.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

306

205

102

209

územní rozhodnutí o umístění stavby

5

9

územní souhlasy k umístění a provedení stavby

52

46

-

-

stavební povolení

20

23

souhlasy s provedením stavby

19

36

rozhodnutí o změně stavby

2

2

prodloužení lhůty k dokončení stavby

-

2

kolaudační rozhodnutí

3

1

kolaudační souhlas

42

30

-

8

potvrzení o provedené demolici

18

10

potvrzení na základě oznámení užívání

28

47

121

216

-

1

územně plánovací informace
STAVEBNÍ ÚSEK

sdělení k povolení odstranění stavby

potvrzení o existenci či neexistenci stavby pro KU
Olomouckého kraje
odvolání proti rozhodnutí
14

vydány veřejnoprávní smlouvy

8

15

zastavení stavby

-

1

dodatečné povolení

-

-

stížnosti na špatný technický stav

20

16

dělení pozemků

75

92

Životní prostředí
Výkon státní správy v oblasti životního prostředí byl v r. 2015 na Městském úřadu Němčice
nad Hanou zajišťován na úsecích ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody
a krajiny, odpadového hospodářství a ovzduší.
V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu bylo prováděno posuzování stavu a kontroly
žádostí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ a jejich následné postoupení na
Magistrát města Prostějov. Výkon státní správy na úseku ZPF byl změnou zákona ukončen
k datu 1. 4. 2015.
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny spočíval v posuzování stavu
a následném vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les.
Dle požadavků stavebního úřadu vypracovával referent životního prostředí vyjádření
k projektové dokumentaci v rámci stavebního řízení.
Útvar životního prostředí vykonával rovněž činnosti související s odchytem a zajištěním
nezbytné péče o toulavá a opuštěná zvířata nalezená na katastru města a poradenskou
činnost pro občany při řešení záležitostí vztahujících se k životnímu prostředí, zejména
k možnosti a podmínkám získání dotací na výměnu kotlů.

Přehled jednotlivých řízení a vyjádření v oblasti životního prostředí za r. 2015 a srovnání
s r. 2014
STÁTNÍ SPRÁVA

r. 2014

Ochrana zemědělského půdního fondu ZPF

r. 2015

počet úkonů

kontrola a postoupení žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

10

12

rozhodnutí o uložení výši odvodů, ukončení odvodů

-

8

kontrola a postoupení žádosti o souhlas s trasou

7

-

rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les

6

10

vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les

-

3

zaslání podnětu k prošetření ČIŽP

-

1

Odpadové hospodářství
zpracování ročního hlášení o produkci odpadu dle zákona o
odpadech
zpracován í podkladů o množství tříděného odpadu (Ekokom)

1

1

4

4

-

1

Orgán ochrany přírody a krajiny

Ovzduší
vyjádření dle § 11, odst. 4 zákona č. 201/2012
15

Ostatní
vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení

5

3

ostatní vyjádření a sdělení
podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

3
-

3
1

4. Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu
Vzdělávání úředníků se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, který vymezuje požadavky na vzdělávání těchto zaměstnanců.
Jednotliví zaměstnanci, podle zaměření svých činností, absolvovali průběžná odborná
školení; dva zaměstnanci, kteří nastoupili do pracovního poměru ve 3. čtvrtletí r. 2015, byli
přihlášeni k absolvování vstupního vzdělávání úředníků akreditovanou institucí, jeden
zaměstnanec ukončil další vzdělávání úspěšným složením závěrečné zkoušky v oblasti
administrace projektů.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno zejména na novely zákonů a změny
v oblastech stavebního zákona, registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN),
zákona o místních poplatcích, zákona o daňovém řádu, hmotné nouze a dávkových systémů,
zákona o sociálních službách, metodiky integrace sociální práce a poskytování dávek
v hmotné nouzi, požární ochrany, vnitřního kontrolního systému. Pro řádný výkon
odborných agend dále zaměstnanci absolvovali odborná školení v oblasti zákona o obcích,
mezd a personalistiky, veřejných zakázek, zákona o účetnictví, zákona a o daních z příjmu,
zákona o DPH, správy majetku aj.
Stav zaměstnanců městského úřadu k 31. 12. 2015 činil 23 zaměstnanců, z toho
15 v administrativních činnostech a 8 v manuálních činnostech a správě objektů města.
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5. Společenské a kulturní dění a významné události ve městě v roce
2015
LEDEN
Plesová sezóna
Plesová sezóna byla v tomto roce zahájena 7. Hasičským bálem, který se konal v prostorách
sokolovny. Na neděli město Němčice nad Hanou připravilo ve spolupráci s DDM ORION a
SDH Němčice nad Hanou dětský karneval, který nesl podtitul „Šmoulí karneval“. Pro téměř
čtyři stovky návštěvníků byla připravena bohatá tombola. Školní ples pořádaný základní
školou a občanským sdružením Přátelé otevřené školy se konal poslední lednovou sobotu
v Restauraci Zátiší.

Hasičský bál

Výstava „Ilustrátoři“
V prostorách foyer kina OKO se na přelomu měsíce ledna a února konala výstava výtvarných
prací žáků naší základní školy, která nesla příhodný název „Ilustrátoři“. Vystavované práce
byly vytvořeny na základě besed, které se konaly v městské knihovně.
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ÚNOR
Zeměpisná přednáška
Městská knihovna připravila, nejen pro své čtenáře, zajímavou cestopisnou přednášku pana
Zdeňka Vychodila, který přítomné posluchače provedl Afrikou, USA a Aljaškou. Promítání
fotografií z jeho zahraničních expedicí, přirozeně podtrhl svým životním elánem
a neobyčejným smyslem pro humor.

Cestopisná přednáška

Projekt Edison na naší základní škole
Druhý únorový týden navštívili naši základní školu zahraniční studenti v rámci multikulturní
výchovy. Přijeli k nám studenti z Bulharska, Gruzie, Vietnamu, Tuniska, Taiwanu, Japonska
a Brazílie. Po celý týden chodili do všech tříd a seznamovali žáky se svými zeměmi, mluvili
o sobě, a to vše probíhalo v anglickém jazyce.
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Edisoni v 8. třídě

Karneval v mateřské škole
Pátek dvacátého února se mateřská škola proměnila v několik vyzdobených karnevalových
sálů. Nejen děti přišli v tento den v karnevalových maskách. Vidět byli princezny, piráti, rytíři,
víly a plno dalších krásných masek. Celé dopoledne se soutěžilo, tančilo a zpívalo.

Karneval v MŠ
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BŘEZEN

Beseda s občany
Začátkem měsíce března se v sále kina OKO konala „Beseda s občany města“. Tématem
setkání vedení našeho města s občany byly připravované investiční akce na rok 2015.
Březen v městské knihovně
V březnu se knihovna zapojila do celostátního projektu „Březen - měsíc čtenářů“, což
přineslo nejen zajímavé akce, ale také soutěž pro návštěvníky ve formě tajenek pro děti
a dospělé. Součástí měsíce čtenářů byl „Týden čtení“, během kterého se konaly tři nevšední
akce. První bylo setkání zaměřené na život a dílo polského hudebního skladatele Fryderyka
Chopina, následovalo autorské čtení knihy pana Antonína Ošťádala Krajinou ječných klasů.
Celý týden byl završen tvořivým odpolednem pro děti, kde se četly pohádky, a malovalo se.

Autorské čtení

Divadelní pátky
V pátek třináctého března se uzavřela VIII. Sezóna Divadelních pátků, kterou připravovalo
město Němčice nad Hanou a DS Na štaci. Na prknech němčického sálu se představilo za
celou sezónu pět ochotnických divadelních souborů, které předvedly představení na
profesionální úrovni. V divácké soutěži zvítězil domácí soubor Na štaci s komedií „Žena
v trysku století“.
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DS Na štaci – Žena v trysku století

Smrtná neděle
Národopisný soubor Pantlék, ve spolupráci s městem Němčice nad Hanou, připravil na celou
Smrtnou neděli program, který se nesl v duchu této lidové tradice. Dopoledne děvčata
navštěvovala s koledou rodiny v našem městě a odpoledne byl připraven program v sále kina
OKO. Za asistence členů našeho Sboru dobrovolných hasičů se na náměstí spálila Smrtka
a členové folklorního souboru symbolicky přinesli do města jaro.

Smrtná neděle
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DUBEN
Aprílová jízda
Další tradiční akcí, která byla v našem městě připravována, bylo zahájení cyklistické sezóny.
Pro příznivce sportu a recese bylo připraveno zábavné odpoledne s názvem „Velká aprílová
jízda“, které se konala na cyklostezce. V mnoha netradičních, ale i praktických disciplínách
soutěžili nejen děti a junioři, ale také dospěláci.

Velká aprílová jízda

Dechový orchestr mladých slavil
V dubnu slavil třicáté výročí od svého prvního veřejného vystoupení Dechový orchestr
mladých a tuto událost si nechtěl nechat jen pro sebe. Ve snaze podělit se o radost
z muzicírování s co nejširší veřejností, oslovil orchestr i nejmladší posluchače a na páteční
dopoledne připravil výchovný koncert pro žáky 4. až 6. tříd základní školy. Dva vyprodané
večerní koncerty provedly posluchače úplnými začátky orchestru. První část koncertu
probíhala pod taktovkou zakládajícího kapelníka pana Karla Málka, který představil soubor
v původním složení z roku 1985. Další část koncertu již probíhala pod vedením stávajícího
dirigenta pana Jindřicha Nováka.
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Dechový orchestr slavil

Setkání s důchodci
V dubnu připravilo město Němčice nad Hanou v prostorách sokolovny tradiční setkání
s důchodci. Paní starostka a pan místostarosta na začátku setkání seznámili přítomné
s připravovanými akcemi v našem městě a poté byl připraven hudební pořad „Zlatá éra
Semaforu aneb Semaforské hity jeden za druhým“.

Hanácký divadelní máj
Poslední dubnový týden se konal v našem městě již 29. ročník „Hanáckého divadelního
máje“. V rámci festivalového týdne se představilo celkem 13 ochotnických souborů se
soutěžními inscenacemi. Ceny a čestná uznání převzalo na symbolickém červeném koberci
47 oceněných. Dle závěrečného hodnocení odborné poroty se tento ročník festivalu
vyznačoval velmi zajímavou skladbou představení i kvalitou jejich provedení. O vysoké
úrovni svědčilo i závěrečné doporučení a nominace. Na „Krakonošův divadelní podzim“ bylo
doporučeno 5 souborů a jeden nominován. 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 „O perníkové chaloupce“, kterou navštívili v rámci pravidelných divadelních
představení pro děti. Pro základní školu byla připravena literární soutěž „Andersenova
hvězdička“, do které se zapojilo celkem 45 žáků se 48 literárními pracemi na téma Přátelství.
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Průvod komediantů po našem městě

KVĚTEN
Oslavy 70. výročí osvobození Němčic nad Hanou
První květnovou neděli si město připomnělo 70. výročí svého osvobození. K pomníku
padlých na Komenského náměstí společně se členy městského zastupitelstva,
uniformovaných hasičů a krojovaných Hanáků položili věnec i členové klubu Vojenské
historie Prostějov. Po skončení pietního aktu byla vernisáží otevřena výstava ve foyer kina
OKO „Němčice nad Hanou a jejich okolí za 2. světové války“. Tuto výstavu v rámci výuky
navštívili i žáci naší základní školy.
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Oslavy 70. výročí osvobození Němčic nad Hanou

Beseda s obyvateli Domu s pečovatelskou službou
U příležitosti Svátku matek město Němčice nad Hanou připravilo již tradiční setkání
s obyvateli Domu s pečovatelskou službou. O kulturní program se postaraly žákyně naší
základní školy a členové NS Pantlék.

Beseda na DPS Němčice nad Hanou
25

Velká cena starostky města Němčice nad Hanou v krasojízdě
Pátý ročník Velké ceny starostky města Němčice nad Hanou v krasojízdě byl díky účasti
závodníků ze slovenského Kolárova mezinárodním závodem. Soutěžilo se v kategorii juniorů,
juniorek a v kategorii dvojic.

Velká cena starostky města
Akademie
Poslední květnový týden patřil sál kina OKO žákům a učitelům základní školy, kteří společně
připravovali program na akademii. V tomto roce nesla akademie název - „Němčicko má
talent“. Kino OKO zářilo spoustou skvělých talentů. Ohlasy diváků byly pozitivní.

Akademie
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ČERVEN
Vesnice roku
Naše město se podruhé přihlásilo do soutěže Vesnice roku společně s dalšími 11 obcemi
Olomouckého kraje. Hodnotící komise krajského kola přijela do Němčic nad Hanou
10. června. Celou komisi v rockovém stylu přivítal Sašaband a pěvecký sbor Sedmikrásky ze
ZUŠ Němčice nad Hanou. Po vřelém přivítání a ošerpování Šikulky se komise přesunula do
prostor městské knihovny, kde bylo zahájeno představení aktivit příspěvkových
a neziskových organizací města, které jsou pro naše město typické.
Hodnotící komise udělila Němčicím nad Hanou Ocenění za mimořádnou podporu sportu
a kultury.

Hodnotící komise Vesnice roku

Boží tělo
První červnovou neděli probíhala Slavnost Božího Těla spojená s tradičním průvodem po
Palackého a Komenského náměstí. Průvod s Božím Tělem měl celkem čtyři zastavení
u vystrojených oltáříčků.
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Boží Tělo

Němčická veterán rallye
Druhou červnovou sobotu se konal první ročník setkání historických vozidel „Němčická
veterán rallye“ – Mikroregionem Němčicko. Akci jsme pořádali ve spolupráci s Veterán
klubem Prostějov, Sborem dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou a Mikroregionem
Němčicko. Celkem se zaregistrovalo přes 60 soutěžních vozidel, které se vydaly na trať po
Mikroregionu Němčicko.

Němčická veterán rallye – Mikroregionem Němčicko
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O pohár starostky města
Fotbalový turnaj starších přípravek „O pohár starostky města“ se uskutečnil 26. června.
Turnaj měl, jako již tradičně, i zahraniční zastoupení: v letošním roce se jej zúčastnil polský
oddíl Sokoliki Stary Sacz. O vítězství se utkalo v systému každý s každým celkem dvanáct
mužstev. Mimo polského oddílu a dvou mužstev domácích hráčů to byli hráči: TJ Ajax
Bezměrov, TJ Sokol Švábenice, TJ Haná Nezamyslice, FC Morkovice, FC Kostelec na Hané, TJ
Sokol Čechovice, FK SAN-JV Šumperk, Ivaň a TJ Dolní Němčí, které se stalo celkovým vítězem
turnaje.

ČERVENEC
Němčické hody
Hodový program byl druhým rokem zahájen páteční vernisáží v Městské knihovně. Tentokrát
byla v prostorách knihovny připravena výstava, která nám připomněla 100. výročí úmrtí
němčického básníka Františka Taufera a 45 let od povýšení Němčic nad Hanou na město.
Součástí byl i křest knihy o Františku Tauferovi.
Hodový program pokračoval o víkendu výstavou v městské knihovně a také výstavou
drobného zvířectva, která je již několik let součástí němčických hodů. Sobotní večer se nesl
v tanečním duchu – na farské zahradě hasiči připravili hodové posezení s hudební skupinou
KARA z Kroměříže a na tanečním parketu fotbalisté připravili tradiční hodovou zábavu
s kapelou FUNNY. Neděle patřila krojovaným, kteří před mší svatou v kostele sv. Máří
Magdalény položili kytici kvítí na hrob Boženy Kostkové. Na farské zahradě bylo připraveno
odpoledne s folklorem, na kterém se představil místní NS Pantlék a jako hosté Omladina
Martinice a FS z Vyškova. Po tanečních vystoupeních hanáckých souborů se na parketu
potkali lidoví vypravěči Václav Hučík z Blatničky, Radek Dula z Boršic, František Sedlák z Pivína
a Jiří Vrba z Němčic nad Hanou, společně s Hanáckou muzikou Klas Kralice na Hané.
Pro fotbalové fanoušky byl na fotbalovém hřišti připraven zápas mezi místními borci a FK
Kostelec na Hané.
O hodovém víkendu byla také veřejnosti otevřena kostelní věž i s průvodcem, který
návštěvníkům objasnil historii věže. Návštěvníci věže se seznámili s její historií a svým
finančním darem přispěli na její obnovu.
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Křest knihy

Lidoví vypravěči

Memoriál Zbyňka Hradila
11. ročník Memoriálu Zbyňka Hradila se konal 25. července za účasti domácího mužstva
a družstev Měrovic, Nezamyslic a Otaslavic. Domácí hráči neobhájili prvenství z předchozích
ročníků, vítězem se stali hráči Měrovic.
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SRPEN
Mikroregion Němčicko se baví a výstava Má vlast
Naše město se po patnácti letech stalo opět pořadatelem mikroregionální akce, kterou
pořádají jednotlivé obce Mikroregionu Němčicko. Program byl zahájen na náměstí
a průvodem za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou se přesunul na
fotbalový stadion, kde si každý návštěvník mohl přijít na své. Sledovat soutěžní klání, které
přiblížilo dějiny Němčicka, zhlédnout kulturní vystoupení, vyzkoušet si zacházení
s historickými zbraněmi, pochutnat si na dobrém občerstvení, které zajistili fotbalisté, hasiči
a myslivci. Celé odpoledne profesionálně a příjemně moderoval Tomáš Brabec a z brány času
občas vystoupili členové DS Na Štaci v dobových kostýmech s vtipnými scénkami navozující
soutěže.
Nezapomněli jsme ani na děti, pro které byl připraven bohatý doprovodný program na celé
odpoledne. Na tréninkovém hřišti členové Aqua fortis připravili rytířské soutěže, byl zde také
umístěn skákací hrad a v areálu dětského hřiště měly děti možnost jezdit na koních.
K příjemné atmosféře přispěli diváci nejen z Němčic, ale ze všech 16 obcí mikroregionu
Němčicko. Mnozí z nich zůstali ještě na večerní zábavu se skupinou FUNNY a na krásný
ohňostroj.
Poslední prázdninovou sobotu se výstava „Má vlast“ po dlouhé cestě Moravou přesunula
z pražského Vyšehradu až do Němčic nad Hanou. Město Němčice nad Hanou bylo v letošním
roce pořadatelem putovní akce „Mikroregion Němčicko se baví“, které se zúčastnili zástupci
všech šestnácti obcí daného mikroregionu. Němčice nad Hanou díky této výstavě mohly
návštěvníkům připomenout proměnu svého náměstí, na kterém celá akce začínala. Po
netradičním zahájení a přesunu tří aktérů programu „Hvězdnou bránou“ do budoucnosti se
všichni účastníci přesunuli slavnostním průvodem za doprovodu půvabných mažoretek
a Dechového orchestru mladých na fotbalové hřiště, kde byly, mimo jiné, účastníkům akce
představeny všechny letošní proměny prezentované na výstavě „Má vlast“. Tuto již tradiční
regionální akci navštívilo cca 850 občanů. Celé odpoledne provázela návštěvníky dobrá
nálada, sluníčko a přátelská setkání občanů obcí regionu i hostů ze vzdálenějších krajů
Moravy.
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Mikroregion Němčicko se baví
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Má vlast

ZÁŘÍ
Loučení s létem
Mateřská škola připravila pro děti a jejich rodiče na fotbalovém hřišti v Němčicích nad Hanou
,,Loučení s létem“. Připraveno bylo 6 stanovišť, kde si děti vyzkoušely například chůzi na
chůdách, skákání v pytlích, jízdu na koloběžkách a také si zatancovaly. Za odměnu děti dostaly
diplomy a sladkosti. Na závěr se pod dohledem místních hasičů opékaly špekáčky. Počasí
přálo, a proto i účast rodičů s jejich dětmi byla velká.

Loučení s létem
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Na bicyklech Němčickem
Druhá sobota v září patří v mikroregionu Němčicko cyklistům. I v tomto roce se konala již
tradiční akce „Na bicyklem Němčickem“. Počasí všem zájemcům o krásnou projížďku našim
mikroregionem tentokrát přálo. Ještě před devátou hodinou ranní se před městskou
knihovnou, kde byl start a stanoviště na razítka, tvořila dlouhá fronta. Ve čtyřech lidech jsme
měli co dělat, abychom startující němčáky co nejrychleji odbavili, a ti mohli vyrazit na trasu.
Za necelou hodinu z našeho stanoviště odstartovalo téměř 80 cyklistů, celkem z Němčic nad
Hanou vyrazilo 151 cyklistů.
Do cíle, který tentokrát byl ve Vrchoslavicích, dorazilo více než 700 účastníků této velmi
oblíbené akce.

ŘÍJEN
Taneční kurzy
Ve čtvrtek 1. října byly v Němčicích nad Hanou zahájeny taneční kurzy. V odpoledních
hodinách, se pod vedením tanečního mistra Jiřího Hubeného a jeho taneční partnerky Jany
Koudelkové, konal kurz pro žáky 8. a 9. tříd základní školy. Přihlášku podalo 46 žáků naší
základní školy. Ve večerních hodinách patřil taneční parket v němčické sokolovně dospělým.
Celkem se našlo devět odvážných tanečních párů, které se přihlásily a věnovaly čtvrteční
večery tanci.
Účastníci obou kurzů absolvovali šest tanečních lekcí a jeden závěrečný večer. Tento
závěrečný večer probíhal u obou kurzů ve velmi dobré náladě a hlavně s dobrým pocitem
z toho, že se absolventi něco nového naučili, věnovali čas sami sobě a setkali se s novými
přáteli.

Závěrečný večer – Taneční pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
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Požehnání zrestaurované kapličce na Palackého náměstí a Kříže na Hrušáku
Panu Kyselákovi se podařilo z vlastních zdrojů zrestaurovat Kapličku, která se nachází v jeho
domě na Palackého náměstí č. 8. Kaplička je využívána pravidelně při oslavách Božího těla,
které se konají v našem městě. Kapličce v říjnu požehnal pan farář Tomáš Strogan.
Současně s kapličkou byl požehnán i zrestaurovaný Kříž na Hrušáku, který zrestauroval pan
Martin Parobek.

Požehnání kapličky
Devadesáté narozeniny němčické základní školy
Ve dnech 20. - 22. října oslavila Základní škola v Němčicích nad Hanou 90. výročí svého
založení.
Třídennímu cyklu akcí předcházela vernisáž a výstava fotografií, kterou na 7. 10. ve foyeru
místního kina připravil Mgr. Josef Matoušek. Návštěvníci si mohli prohlédnout snímky
dokumentující historii školy a její slavné absolventy. V úterý 20. 10. škola představila v kině
Oko hudebně-literární pořad, který v režii Mgr. Naděždy Tesaříkové a Mgr. Lenky Literové
nabídl písně, recitaci, scénky a nápaditou choreografii. 60členný dětský sbor Skřivánek
secvičila a dirigovala Mgr. Lenka Literová. Vyvrcholením programu, jenž byl uveden jednou
pro učitele školy a pozvané hosty a podruhé pro rodiče a veřejnost, se stal křest Almanachu
mapujícího historii a především současnost školy. Autorsky se na něm podíleli všichni
vyučující. Slavnostního křtu se ujaly starostka obce Ivana Dvořáková a ředitelka školy Mgr.
Hana Matušková. Křtu se také účastnili předsedkyně Přátel otevřené školy Ing. Jana
Oulehlová a za pedagogy Mgr. Naďa Tesaříková a Mgr. Pavel Janura. Následovala prohlídka
budovy základní školy a slavnostní raut pro hosty ve školní jídelně.
Ve středu 21. 10. se konal den otevřených dveří spojený s tradičním jarmarkem. Rodiče
a další zájemci mohli nahlédnout do tříd a zúčastnit se vyučovací hodiny. Ve čtvrtek
22. 10. vedení školy ve spolupráci s ostatními učiteli uspořádalo sportovní den, který se konal
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v prostorách haly Suprovka, v malé tělocvičně i v místní sokolovně. Děti si mohly podle svého
zájmu vybrat z široké nabídky sportovních aktivit, které byly rozděleny do dvou dopoledních
bloků, takže si mohly vyzkoušet i více sportovních disciplín. V nabídce figuroval tradiční fotbal
i módní florbal, vybíjená, přehazovaná, basketbal, stolní tenis, squash, cvičení na míčích
a v posilovně, relaxace a další atraktivní činnosti. Všude se cvičilo, sportovalo a také fandilo.

Vernisáž výstavy fotografií

Hudebně-literární pořad k 90. výročí založení základní školy
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V říjnu 2015 proběhla v Praze tematická výstava prací 4. ročníku mezinárodní soutěže pro
děti a mládež s názvem „Můj nejkrásnější zážitek“. Tento projekt byl realizován Open
Society of Artists-World Union of Culture. Dlouhodobým záměrem projektu je zapojení žáků
a studentů v umělecké tvorbě a neformálním vzdělávání do tvořivé činnosti a rozvíjení
osobnosti prostřednictvím poznávání světových kultur. V neposlední řadě chce tato aktivita
vést mladé lidi k zamyšlení, jak se pohledy a kulturní cítění jiných národů projevují a mění, co
je odlišuje a co je jim společné.
Slavnostního předání ocenění v podobě sochy Madame Humanité 2015 se 22. října 2015
v Praze zúčastnili, spolu se svými rodiči, naši ocenění žáci Kryštof Suchoň, Eva Dvořáková, Jan
Mucha, Hynek Přecechtěl a Anna Přecechtělová.

Ocenění občanů
Ve čtvrtek 22. října se v sále kina OKO konalo Slavnostní předání ocenění občanům města
Němčice nad Hanou. Na tento slavnostní akt byli pozváni všichni občané našeho města.
O průvodní slovo celého večera se postarala Ing. Ivana Korvasová a pan Milan Tesařík.
Na základě podaných návrhů na ocenění občanů v oblasti sportu, kultury, přínosu pro město
nebo za mimořádný čin byli Zastupitelstvem města Němčice nad Hanou schváleni a oceněni
tito občané:
V oblasti sportu Miluše Mikalová. Za mimořádný čin bylo ocenění uděleno Kristýně
Jeřábkové, Davidu Hrabalovi a Petru Loučkovi. Za přínos pro město byli oceněni Luďka
Kouřilová, Květoslav Černý, Jan Kyselák a Miroslav Vrána
O kulturní program se postaral „Saxband“ Základní umělecké školy Němčice nad Hanou pod
vedením pana učitele Josefa Kalivody. Členové Saxbandu Kateřina Oulehlová, Zuzana
Vránová a Marek Červenobrada jsou žáky ZUŠ Němčice nad Hanou. Krásnou píseň zazpívala
Jitka Hanáková.
Na závěr večera byla pokřtěna kniha perokreseb pana Květoslava Černého. Kmotrami této
knihy byla paní starostka Ivana Dvořáková a Ing. Ivana Korvasová.

37

LISTOPAD

Listopad v městské knihovně
V listopadu proběhl v naší knihovně v rámci celorepublikového festivalu české a mezinárodní
poezie „Den poezie“, letos s motem „Poezie pod proudem“. První akce s názvem „Poezie
blízká všem“ nabídla posluchačům poetický podvečer, kde svou tvorbu představila básnířka
Libuše Matysíková, básník Antonín Ošťádal a krásným uměleckým přednesem básní Jana
Skácela aj. tento podvečer obohatila Petra Konečná. Druhou akcí v rámci festivalu byla
přednáška místního kronikáře Mgr. Josefa Matouška, zaměřená na život a dílo významného
němčického rodáka – básníka Františka Taufra s důrazem na připomenutí výročí 130 let od
jeho narození a 100 let od jeho úmrtí v letošním roce. Festival se v našem městě velice
vydařil, známá jména a zajímavá témata přilákala mnoho návštěvníků.

Beseda s kronikářem města
Výroba skřítka podzimníčka
V týdnu od 4. - 6. 11. 2015 se v MŠ v Němčicích nad Hanou konala akce pod názvem ,,Výroba
skřítka podzimníčka“. Rodiče s dětmi měli za úkol doma vyrobit skřítka z ovoce, zeleniny,
přírodnin a přinést ho do MŠ na výstavku. Vyrobeného skřítka přineslo 50 dětí ze všech tříd.
Následovalo hodnocení, do kterého byly rovněž zapojeny děti. Zakončení akce proběhlo ve
spolupráci s DDM Orion lampionovým průvodem s názvem ,,Návštěva u skřítků“
a vyhlášením vítězů.
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Výstava k 60. výročí Střeleckého klubu
Ve foyer kina OKO byla připravena výstava k 60. výročí založení Střeleckého klubu
v Němčicích nad Hanou. Výstavu připravil a na vernisáži v pátek 13. listopadu představil
Ing. Radoslav Borovička. V průběhu vernisáže bylo možné vidět i zbraně, se kterými členové
AVZO soutěží na různých střeleckých závodech. Výstava byla otevřena do konce prosince.

Vernisáž výstavy

Němčice nad Hanou - rekonstrukce ulice Fučíkova
Na rekonstrukci své ulice čekali obyvatelé Fučíkovy ulice dlouhá léta. Oslavili jsme její
dokončení a předání k užívání společně, a to v pátek 27. listopadu. Přišli nám k tomu zahrát
členové Dechového orchestru mladých. Na ulici se nesešli jen zástupci města a obyvatelé
této ulice, ale i občané z jiných částí města. Přítomen byl i jednatel dodavatelské společnosti
DRAPLSTAV GROUP s.r.o. Zborovice, pan Políček. V rámci akce byly zrekonstruovány
chodníky, vybudována parkovací stání a bylo provedeno odvodnění komunikace a položen
nový živičný povrch.
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Slavnostní otevření Fučíkovy ulice

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu bylo netradiční. Program se po několika letech vrátil zpět na
Komenského náměstí. Jen ten vánoční strom se nám zatím nepodařilo přemístit na náměstí,
a tak se v průběhu poslední koledy rozsvítil vánoční strom u Jednoty a na náměstí zazářily
habry.
O program se postarala základní umělecká škola. Po již tradičních intrádách se divákům
představili se svým pásmem vánočních písní a básní malí muzikanti ze ZUŠ a pěvecký sbor
Zpěváček z Mateřské školy Němčice nad Hanou. Poté následovalo společné vystoupení žáků
dramatického, výtvarného a tanečního oboru ZUŠ s názvem „Hopsa, hejsa ku Betlému“.
Po proneseném přání paní starostky Ivany Dvořákové požehnal pan farář Tomáš Strogan
adventní věnec, který byl po celou dobu adventu umístěn na budově Žudru.
Krásný večer zakončilo společné vystoupení Dechového orchestru mladých a pěveckého
sboru Sedmikráska ZUŠ Němčice nad Hanou, kteří si pro diváky připravili směs vánočních
koled.
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Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
Česko zpívá koledy
Již druhým rokem se Němčice nad Hanou zapojily do celostátní akce „Česko zpívá koledy“,
kterou zaštiťuje Deník. O spolupráci jsme požádali pěvecký sbor Skřivánek základní školy, aby
společně s námi pomohl rozezpívat němčické náměstí. Pro konání této akce jsme vybrali
prostor u kašny, který nám umožňuje připravit krásné zázemí pro pořádání této akce.
Společně se skřivánky si všichni účastníci zazpívali koledy. Aby se všem dobře zpívalo, tak
každý účastník dostal pro zahřátí hlasivek svařák nebo čaj.

Česko zpívá koledy
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Vánoční koncert Evy Pilarové
Na druhou adventní neděli přijala naše pozvání paní Eva Pilarová se svým vánočním
programem. Jako host vystoupil pěvecký sbor Skřivánek místní základní školy pod vedením
paní učitelky Lenky Literové. Skřivánci společně se svými hosty naladili vyprodaný sál kina
OKO vánoční náladou hned v úvodu koncertu. Po jejich krásném vystoupení se představila
paní Eva Pilarová. Po výkonu, který předvedla, nemůže nikdo pochybovat o tom, že paní
Pilarová je opravdový profesionál. Zpívala nepřetržitě téměř hodinu, podávala výborné
výkony a celým programem provedla posluchače mluveným slovem sama. Nutno dodat, že
hudebním doprovodem ji po celou dobu byl pouze klavír a basa. Na jevišti byli tedy dva
muzikanti a jedna zpěvačka a věřte, že pódium nezelo prázdnotou, právě naopak. Nebylo
zapotřebí žádných světelných efektů, ani velkého obsazení, aby paní Pilarová s doprovodem
zaujala své posluchače a mnohdy jim i vyrazila dech – např. Montiho čardáš.

Vánoční koncert
Vánoční setkání s důchodci
Město Němčice nad Hanou připravilo pro občany seniorského věku „Vánoční setkání
s důchodci“, které se tentokrát konalo ve sportovní hale Suprovka a neslo název „Vánoční
sportování seniorů“. Na programu bylo zábavné sportovní odpoledne pro všechny.
O kulturní program se postaraly děti z mateřského školy, základní umělecké školy a DDM
ORION.
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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: 373

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
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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:
Martina Luběnová
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
www:
http://ddmorion.cz
E-mail:
info@ddmorion.cz
Ředitel:
Mgr. Eva Bašková
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 7
Počet zájmových útvarů: 55
Počet účastníků v zájmových útvarech: 574

6.5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015
Výnosy roku 2015hlavní činnost
(v Kč)

Náklady roku
2015hlavní činnost
(v Kč)

Příspěvek
zřizovatele na rok
2015 (v Kč)

Vratka příspěvku v
roce 2016 (v Kč)

Mateřská škola

5.176.103,61

5.138.372,61

1.034.010,00

210.451,00

Dům dětí a mládeže

3.727.407,72

3.723.668,12

484.961,30

79.827,30

Základní umělecká škola

14.436.291,83

14.436.391,09

823.161,00

133.339,60

Základní škola

19.828.149,87

19.816.230,30

3.292.877,80

573.491,60

Název příspěvkové
organizace
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7. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působily v roce 2015 tyto neziskové organizace:























Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Němčice nad Hanou
Moravský rybářský svaz
Český svaz včelařů, o.s.
ZO Českého svazu chovatelů Němčice nad Hanou
AVZO TSC ČR střelecký klub Němčice n/H
Divadelní spolek Na Štaci o.s.
Národopisný soubor Pantlék
Dechový orchestr mladých ZUS Němčice nad Hanou
HOBBY klub Němčice nad Hanou, z.s.
ZO ČSOP Haná
TJ Sokol Němčice nad Hanou
Krasojízda TJ Stavební stroje
FK Němčice nad Hanou
SDH Němčice nad Hanou
Český zahrádkářský svaz, z.s.
Českomoravská myslivecká jednota
Klub žen
Přátelé otevřené školy, z.s.
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
Radioklub OK 2 KCN Němčice nad Hanou
Skupina historického šermu Aqua Fortis – z.s.
Honební společenstvo Němčice
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8. Hospodaření města v roce 2015
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2015 s rozdílem příjmů a výdajů. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji k 31. 12. 2015 činil + 10.414.563,52 Kč. Výše nesplaceného úvěru (451/200)
od KB a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV k tomuto datu činila 7.191.727,86 Kč (splatnost
31. 12. 2018). Výše nesplaceného úvěru (451/400) od ČSOB a.s. na Víceúčelovou halu –
centrum sportovně-kulturního vyžití činila 0,00 Kč (úvěr splacen k 31. 3. 2015). V současné
době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku, výše čerpaného kontokorentu účtu
k 31. 12. 2015 činí 0,00 Kč.
Celkový závazek města k 31. 12. 2015 činil 7.191.727,86 Kč.
Zůstatky bankovních účtů vykazovaly stav ve výši 16.684.952,48 Kč.

Příjmy a výdaje k 31. 12. 2015 (výkaz FIN 2-12M)
Rozpočet upravený
k 31. 12. 2015
(v Kč)

Skutečnost
31. 12. 2015
(v Kč)

Skutečnost
K 31. 12. 2015
(v Kč)

Příjmy celkem

72.910.205,87

72.910.205,87

67.961.806,80

Výdaje celkem

62.495.642,35

62.495.642,35

42.907.306,75

+ 10.414.563,52

+ 10.414.563,52

+25.054.500,05

Přebytek (+) schodek (-) ř. 4440

Hospodářský výsledek (účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
k 31. 12. 2015
(v Kč)

Skutečnost
k 31. 12. 2014
(v Kč)

6xx – výnosy celkem ÚSC

64.312.874,89

47.782.588,97

5xx – náklady celkem ÚSC

44.114.759,66

38.578.158,39

551 – odpisy (v tom)

7.849.656,69

7.446.209,26

+ 20.198.115,23

+ 9.204.430,58

Přebytek (+) schodek (-) - výsledek
hospodaření
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8.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 18. 12. 2014 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2015 závazné ukazatele ve výši příjmů 49.689.408,00 Kč (příjmy bez převodových účtů - § 6330 41.019.408,00). Příjmy k 31. 12. 2015 byly plněny ve výši 100 % ročního rozpočtu po
změnách, což činí 72.910.205,87 Kč upravených příjmů. Příjmy, které město obdrželo ze
skládky SITA a.s činily celkem 17.045.958,90 Kč z plánovaných 8.000.000,00 Kč. Daň
z přidané hodnoty činila 9.813.292,71 Kč z předpokládané částky 9.416.240,00 Kč. U daně
z příjmů právnických osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve výši 4.200.000,00 Kč, výše této
daně je dle skutečnosti 5.004.465,83 Kč. Celková částka připadající na sdílené daně činila
z plánovaných 18.946.240,00 Kč částku 20.890.341,06 Kč, což je o 1.944.101,04 Kč více.
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8.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 18. 12. 2014 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2015 –
závazné ukazatele ve výši výdajů 47.689.408,00 Kč (výdaje bez převodových účtů - § 6330 39.019.408,00), rozpočet byl schválen jako přebytkový. Výdaje byly k 31. 12. 2015 plněny ve
výši 100 % ročního rozpočtu po změnách, což činilo 62.495.642,35 Kč. V rozpočtu byly
zahrnuty také investiční akce roku 2015 (viz přiložená tabulka akcí). Investiční akce a získané
dotace (spolufinancování) jsou uvedeny na stránkách města http://www.nemcicenh.cz/.
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8.3 Opravy a udržování
V roce 2015 byly opravy prováděny s ohledem na uskutečněné investiční akce. Celkem
opravy činí 4.735.932,26 Kč. Jednalo se o běžné provozní opravy majetku města.
Mezi největší opravy roku 2015 patří:






rekonstrukce ulice Fučíkova (org. 5) – 2.086.612,40 Kč
dětské hřiště MŠ (org. 4) – 413.409,00 Kč
kamenný kříž v Němčicích nad Hanou – 180.000,00 Kč
veřejné osvětlení – 405.066,97 Kč
požární ochrana – 437.818,01 Kč

8.4 Investiční výdaje
V roce 2015 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 19.604.699,39 Kč.
Mezi největší realizované investiční akce roku 2015 patří:








Organizace 4 – zahrada v přírodním stylu MŠ – 2.063.961,00 Kč
Organizace 5 – rekonstrukce ul. Fučíka – 308.889,80 Kč
Organizace 13 – projekt ICT výpočetní technika – 2.247.918,83 Kč
Organizace 32 – zdroj vody pro obec – 1.172.369,00 Kč
Organizace 43 – sběr biologického odpadu – 310.982,10 Kč
Organizace 45 – regenerace veřejné zeleně – 40.000,00 Kč
Organizace 61 – revitalizace sídliště – 13.213.624,86 Kč

8.5 Realizované a dokončené investiční akce (souhrn investic a oprav)

Zahrada v přír.stylu (org. 4)

Rok 2015
(v Kč)
2.477.370,00

Náklady
celkem (v Kč)
2.477.370,00

Rekonstrukce ul. J.Fučíka (org. 5)

2.395.502,20

2.395.502,20

Projekt ICT (org. 13)

2.247.918,83

2.247.918,83

50.820,00

1.172.369,00

1.223.189,00

Sběr biologického odpadu (org. 43)

2.650.700,00

310.982,10

2.961.682,10

Regenerace veřejné zeleně (org. 45)

28.132,00

40.000,00

68.132,00

13.213.624,86

13.231.624,86

Název akce

Zdroj vody pro obec (org. 32)

Rok 2014
(v Kč)

Revitalizace sídliště (org. 61)
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8.6 Dotace
8.6.1 Dotace na provoz

Na státní správu a školství

Rozpočet upravený
K 31. 12. 2015
(v Kč)
3.060.500,00

Skutečnost
K 31. 12. 2015
(v Kč)
3.060.500,00

Skutečnost
K 31. 12. 2014
(v Kč)
3.060.000,00

1.303.240,00

1.303.240,00

579.312,00

2.400,00

2.400,00

12.000,00

33.200,00

33.200,00

30.000,00

Na veřejně prospěšné práce
Aktivizační politika
zaměstnanosti
Neinvestiční dotace od obcí
(JPO)

8.6.2 Investiční a neinvestiční dotace
Skutečnost k 31. 12. 2015 (v Kč)
Revitalizace objektu MŠ

349.231,26

ICT projekt (org. 13)

0,00

Přírodní zahrada (org. 4)

1.742.233,49

Ulice Fučíkova (org. 5)

600.000,00

Sběr biologického odpadu (org.43)

258.528,53

Zdroj vody (org. 32)

1.054.818,00

Revitalizace sídliště (org. 61) – I. žádost

1.684.287,89

8.6.3 Ostatní dotace
Skutečnost k 31. 12. 2015 (v Kč)
Na hasiče – vybavení, refundace, mzdy –
akceschopnost
Výkon sociální práce

148.429,00

Hanácký divadelní máj 2015 – OK

50.000,00

Hanácký divadelní máj 2015 – MK

30.000,00

Volby (zastupitelstva obcí)

10.000,00

116.000,00

ZŠ – průtokové dotace

1.221.856,00

Dostavba kanalizace a ČOV (úroky)

150.539,89

Turistické informační centrum

30.000,00

Kříž Hrušák

50.000,00
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9. Majetek města

konečný stav k
31. 12. 2014 (v Kč)
487.879.504,88

změna stavu
(v Kč)
15.506.452,65

konečný stav k
31. 12 2015 (v Kč)
503.385.957,53

korekce

112.894.598,55

7.354.314,76

120.248.913,31

celkem

374.984.906,33

8.152.137,89

383.137.044,22

Stav majetku
stav majetku
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9.1 Zástavy majetku města

Zástavní právo ze dne 13. 1. 1998

text
ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 264

(v Kč)
1.600.000,00

Zástavní právo ze dne 6. 3. 2000

ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 559

1.600.000,00

Zastavený majetek je na 20 let, budova čp. 264 je zastavena do 8. 8. 2017 a budova čp. 559
do 8. 5. 2019.

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. 2015
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Němčická
165
165
rozvojová s.r.o.

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

165

0

Vývoj VH (v tis. Kč)

Němčická
rozvojová s.r.o.

Náklady (tis. Kč)

Výnosy/z toho
dotace obce

VH
(v celých tis. Kč)

VH min. období
(v celých tis. Kč)

1,5

0

-2

-6
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10. Finanční příspěvky města
10.1 Finanční příspěvek (individuální granty, finanční dary) města Němčice
nad Hanou spolkům z rozpočtu města pro rok 2015
Organizace

Částka v (Kč)

Účel

Svaz tělesně postižených v ČR

4.000,00

Na činnost spolku - rehabilitace

Český svaz chovatelů

4.000,00

Na prodejní trhy a výstavu

Svaz tělesně postižených Prostějov

3.000,00

Onko Diana

3.000,00

Agentura ARS VIVA

10.000,00

Rehabilitační pomůcky
Na činnost spolku - rehabilitace,
prevence
Koncert - Hudba v květech

Charita Kojetín

15.000,00

Na denní služby pro seniory

Domov u rybníka Víceměřice

25.000,00

TJ Sokol Němčice nad Hanou

5.000,00

Klub vojenské historie - Dukla

2.000,00

Vybudování zahradního posezení
XV. Celosvětová gymnaestráda v
Helsinkách
Akce -"Živé obrazy"

Celkem

71.000,00
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10.2 GRANTY SPOLUPRÁCE 2015 A SPORT 2015

Poskytnutí grantů v programu "SPOLUPRÁCE 2015" a "SPORT 2015"

ORGANIZACE - ŽADATEL
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
MO MRS
DDM Orion
Hobby klub
SDH Němčice nad Hanou
FK Němčice nad Hanou
Aqua fortis o. s.
NS Pantlék
Myslivecký spolek
DOM ZUŠ
TJ Sokol Němčice nad Hanou
Poš Němčice nad Hanou

CELKEM

SPOLUPRÁCE

SPORT

požadováno poskytnutá dotace
(Kč)
(Kč)
25 000
25 000
25 000
25 000
24 000
24 000
25 000
25 000
22 960
22 960
25 000
25 000
16 500
16 500
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

238 460

238 460
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požadováno poskytnutá dotace
(Kč)
(Kč)
30 000
30 000

POSKYTNUTÁ DOTACE
CELKEM
(Kč)

20 400
30 000

20 400
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

55 000
25 000
24 000
25 000
43 360
55 000
16 500
25 000
25 000
25 000
30 000
30 000

140 400

140 400

378 860

11. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedla společnost DIRECT EKONOMY a.s., auditorská
společnost, číslo osvědčení 460, na základě smlouvy ze dne 6. 11. 2014 mezi objednatelem
městem a zhotovitelem DIRECT EKONOMY a.s.
Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je přílohou
k závěrečnému účtu.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů byla v roce 2015 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
u přijatých Grantů města za roky 2014 pověřeným pracovníkem MěÚ – Mgr. Fidrovou Olgou.

11.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2015 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Kontrola byla zaměřena na kontrolu peněžních prostředků v hotovosti a cenin umístěných
v pokladně MÚ v Němčicích nad Hanou.

11.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2015:
Ve smyslu § 9 zákona o finanční kontrole byla provedena externí firmou veřejnosprávní
kontrola u těchto příspěvkových organizací zřízených Městem Němčice nad Hanou:
 Základní škola Němčice nad Hanou
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, karty majetku, odpisové plány,
směrnice k majetku, inventarizace. Déle byl kontrolován schválený rozpočet od zřizovatele
a hospodaření s fondy PO
 Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou
Kontrola byla zaměřena na odpisování majetku a účtování odpisů daného roku,
inventarizace majetku, směrnice k majetku, hospodaření s fondy PO
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 Mateřská škola Němčice nad Hanou
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, inventární karty, směrnice k majetku,
odpisové plány, účtování odpisů, hospodaření s fondy PO
 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
V rámci veřejnosprávní kontroly bylo prověřeno hospodaření s majetkem, účtování odpisů,
inventarizace a hospodaření s fondy PO.
Na základě výsledků kontrol byla uložena opatření k nápravě, která jsou postupně plněna.
Dále byly vykonány veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:
 Sbor dobrovolných hasičů IČ: 62860569
 Přátelé otevřené školy IČ: 68726473
Kontroly byly zaměřeny na použití příspěvku poskytnutého městem, na činnost
neziskových organizací.
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.

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 200.008,00 Kč.
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