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1. Slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
předkládáme vám Výroční zprávu za rok 2016. V ní naleznete změny ve
složení zastupitelstva, ve složení obsazení funkcí Městského úřadu. Získáte
přehled o hospodaření města za uplynulý rok a o realizovaných opravách
majetku města a nových investicích. Sami můžete po přečtení této zprávy
posoudit, jak bohatým kulturně společenským a sportovním životem naše
město žije.
Z funkce zastupitelky odešla Ing. Jana Oulehlová, která nastoupila místo Mgr. Olgy Fidrové
na pozici vedoucí ekonomického odboru MěÚ. Na její místo v zastupitelstvu nastoupila
Martina Kouřilová. V srpnu byla paní Kouřilová zvolena členkou rady. K dalšímu odchodu ze
zastupitelstva a rady došlo v červenci 2016, kdy odstoupila z těchto dvou funkcí paní Ing.
Ivana Korvasová. Vyhrála výběrové řízení na funkci tajemnice MěÚ a nahradila Ing. Marii
Plchotovou, která odešla do důchodu. Paní Korvasovou nahradil v zastupitelstvu pan Roman
Mizera.
Několik důležitých čísel k rozpočtu hodnoceného roku 2016:
Příjmy v rozpočtu byly stanoveny ve výši 49.846.961,00 Kč. Na konci roku dosáhly po
změnách rozpočtu 86.789.649,62 Kč. Byly tak překročeny o cca 37 milionů korun. Plánované
příjmy ze skládky SUEZ a.s. se zvýšily o 100 %. Vyšší byla oproti plánu také celková částka
sdílených daní a to o 1,27 mil. Kč. Celková částka přijatých dotací dosáhla 19,5 mil. Kč, což je
oproti předešlým roků podstatně menší úspěch v získávání dotací.
Výdaje pro rok 2016 byly plánovány ve výši 47.410.961,00 Kč. Jejich skutečná výše činila
61,3 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2016 činil cca 22 mil. Kč. Tento výsledek svědčí
o tom, že se městu nepodařilo realizovat některé plánované opravy a investice.
K největším opravám na majetku města patří v tomto roce oprava další částí chodníků ulice
ČSLa za cca 400 tis. Kč. Výměna oken na budově ZUŠ – 912 tis. Kč. Oprava v budově kina
1,05 mil. Kč. Oprava prostor knihovny 52 tis. Kč, oprava hlavního chodníku hřbitova za
900 tis. Kč a restaurování kamenného kříže – 130 tis. Kč.
Z plánovaných investičních akcí bylo realizováno zpracování projektové dokumentace
revitalizace Mlýnského náhonu, který však ještě není dokončen z důvodu nejednotnosti
zastupitelů k technickým postupům revitalizace. Náklady 223 tis. Kč. Byl zpracován projekt
na 6. etapu rekonstrukce ZŠ, plánované na rok 2018-2019. Byla podána žádost o dotaci
z IROP. Předpokládané náklady na rekonstrukci ZŠ jsou 80 mil. Kč
Největší investiční akcí roku byla rekonstrukce jeviště kina, osvětlení a přední části fasády
budovy kina. Náklady činily 4,4 mil. Kč a spolu s opravami stála tato akce město 5,45 mil. Kč.
Individuální dotaci poskytl Olomoucký kraj ve výši 400 tis. Kč.
Na táborové základně Kladky byl vybudován nový sklad, náhrada za vyhořelý. Hodně práce
zde odvedli pracovníci DDM a jejich příznivci, náklady činily 170 tis. Kč. Nově bylo vybaveno
dětské hřiště u Svaté Anny, které se v těchto dnech dokončuje. Náklady 341 tis. Kč. Byl
zpracován projekt na energetické úspory budovy hasičské zbrojnice za 190 tis. Kč, byla
podána žádost do OPŽP, která byla úspěšná a od května 2017 bude akce zahájena.
V současné době se dokončuje projekt na vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných
domů na ploše po cukrovaru a projekt na vybudování infrastruktury pro podnikání na tzv.
velké ploše.
Rezerva finančních prostředků, vytvořená v roce 2016 bude částečně využita na realizaci
investic roku 2017 a na plánovanou rekonstrukci ZŠ v roce 2018.
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K našemu městu neodmyslitelně patří čilý kulturně společenský a sportovní život. Přesto, že
došlo k výměně kulturní pracovnice, kdy paní Ing. Jana Oulehlová převzala funkci vedoucí
ekonomického odboru MěÚ a na její pozici nastoupila paní Linda Lešikarová, kulturní akce
byly pořádány ve stejné kvalitě a množství. Probíhaly akce pro děti mateřských a základních
škol v kině i náhradním prostoru sokolovny. Řada velmi zajímavých besed se uskutečnila
v naší městské knihovně. Svými zajímavými akcemi si naše knihovnice Jitka Hanáková získává
stále více věrných čtenářů a návštěvníků knihovny. Bylo připraveno několik velmi zajímavých
výstav v kině a knihovně. Město nezapomnělo na své seniory a připravilo pro ně 3 setkání.
Na velmi dobré úrovni byla plesová sezona, o kterou se postarali základní škola, hasiči
a divadelníci. Pozitivně bylo občany hodnoceno setkání s europoslankyní Olgou Sehnalovou
na téma „Nepovedený nákup – co teď?“. Probíhaly tradiční divadelní pátky, úspěšný
Hanácký divadelní máj, kdy náš soubor postoupil na národní přehlídku ve Vysokém nad
Jizerou. Velké oblibě se těší akce Domečku Orion dancing stars.
Organizátory úspěšných kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě jsou mimo
pracovníků kultury města, městem zřizované příspěvkové organizace a také v Němčicích
působící neziskové organizace. Tyto organizace připravují řadu úspěšných akcí, táborů
a setkání. Za všechny jmenuji naše tělovýchovné jednoty, oddíl krasojízdy s jeho národními
i mezinárodními úspěchy, včetně profesionálně organizovaného Mistrovsví ČR v sálové
cyklistice. Oddíl stolního tenisu, skvělé výkony našich fotbalistů, střelců a dalších sportovců.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu, moc děkuji.
Největší, a můžeme říci i nejúspěšnější akcí roku 2016 byl projekt s pracovním názvem „Tři
akce v jednom“. Dlouho plánované Setkání rodáků jsme spojili s veterán rallye a svátkem
hudby. Celodenní program, obohacený křtem filmu o Němčicích z pera žáků a učitelů ZUŠ
a křtem fotoknihy o městě, sklidil u občanů, rodáků i dalších návštěvníků velký ohlas.
Město se zapojilo také do dvou velkých akcí mikroregionu, a to Němčicko se baví, pořádané
ve Víceměřicích a Na bicyklech Němčickem, zakončené úspěšně v Hrušce.
Velmi pozitivně byl přijat nápad vrátit se k tradici letního promítání kina na stadionu.
Krásným pořadem bylo ocenění významných počinů občanů našeho města, ale také zpívaní
koled a zpívání u stromečku.
Přečtete-li si tento stručný výčet aktivit, které se za jediný rok v našem městě odehrály,
nezbývá, než se mnou souhlasit, že v našem městě není nuda a stále se zde něco děje. Je
dobře, že máme pro tyto činnosti kvalitní zázemí v sokolovně, v hale Suprovka, na stadionu,
v kině i školských zařízeních. Máme příležitost a skvělé nabídky pro to, abychom se setkávali
a těšili se z krásných chvil života.
Tyto aktivity bude město podporovat i v letošním roce. Budeme velmi rádi, když se tam
spolu potkáme.
Na setkání s vámi se těší
vaše starostka, Ivana Dvořáková
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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 k 1. 1. 2016:
Počet cizinců s povoleným 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

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,
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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

SNK města Němčice nad Hanou
ANO NĚMČICÍM
ČSSD

člen rady

Bc. Marek Antel
Ing. Ivana Korvasová
Martina Kouřilová (od
1. 8. 2016)
Milan Tesařík

členové ZM

Ivana Dvořáková

ČSSD

Ing. Jan Vrána

SNK města Němčice nad Hanou

Bc. Marek Antel

SNK města Němčice nad Hanou

Milan Tesařík

KSČM

Jaromír Snídal

SNK města Němčice nad Hanou

Mgr. Hana Matušková
Ing. Jana Oulehlová
Martina Kouřilová (od
1. 6. 2016)
Mgr. Hana Vojancová

ČSSD
ČSSD
ČSSD

člen rady

KSČM

ČSSD

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
Ing. Ivana Korvasová
Roman Mizera (od 1. 8.
2016)

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

ČSSD

Ing. Jana
Oulehlová

Martina
Kouřilová
od 1. 6. 2016

ANO NĚMČICÍM
Ing. Ivana

Ing. Ivana
Korvasová

Roman
Mizera
od 1. 8. 2016

Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou
VOLENÉ ORGÁNY
Zastupitelstvo města
Rada města
Starostka
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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:
Linda Lešikarová
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:
Marketa Chmelařová, 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:
Ing. Jana Oulehlová, Marketa Chmelařová, 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
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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
do 31. 7. 2016

Ing. Ivana
Korvasová
tajemnice MěÚ
od 1. 8. 2016

Z funkce tajemnice MěÚ odešla k 31. 7. 2016 Ing. Marie Plchotová z důvodu odchodu do
starobního důchodu. V její funkci ji nahradila Ing. Ivana Korvasová.

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí FO
do 30. 4. 2016

Ing. Jana Oulehlová
vedoucí FO
od 1. 6. 2016

V roce 2016 došlo i ke změně vedoucí finančního odboru MěÚ. Z této funkce odešla na
vlastní žádost Mgr. Olga Fidrová. Novou vedoucí finančního odboru byla k 1. 6. 2016 radou
města jmenována Ing. Jana Oulehlová.
Výkon státní správy je Městským úřadem Němčice nad Hanou zabezpečován výkonem
dílčích činností, které jsou zajišťovány úředníky o celkovém přepočteném úvazku 6,4.
V čele úřadu stojí tajemník, úředníci jsou zařazení do odborů:
 ekonomický,
 sociální, vnitřních věcí a kultury,
 stavební, životního prostředí a investic.
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Na výdaje spojené s výkonem státní správy na rok 2016 byl městu poskytnut příspěvek od
státu ve výši 2.930.900,00 Kč + 353.000,00 Kč na výkon sociální práce. Tento příspěvek byl
použit na platy zaměstnanců a úhradu dalších výdajů spojených se zajišťováním agend státní
správy.

3.2.1 Oblast sociální, Czech POINT, matrika, evidence obyvatel
Na odboru sociálním, vnitřních věcí a kultury je zabezpečován výkon státní správy
správního a matričního obvodu.
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 2016 sepsáno s klienty 88 úředních záznamů. Bylo
provedeno 8 sociálních šetření.
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: 0
Informační systémy veřejné správy
r. 2014
Czech POINT

r. 2015

r. 2016

počet úkonů

Výpis z katastru nemovitostí

17

32

4

Výpis z rejstříku trestů

28

26

9

Výpis z obchodního rejstříku

4

3

1

Výpis z živnostenského rejstříku

1

0

0

Výpis z bodového hodnocení řidičů

2

4

1

4

6

10

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

0

12

14

21

32

24

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

0

8

14

952

892

609

Položky pošty: dotazy – policie, soudy

Matrika, evidence obyvatel
2014
MATRIKA

2015

2016

počet úkonů

Zápis o určení otcovství

9

8

4

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

1

0

4

Potvrzení o žití pro použití v cizině

3

4

1

10

Vystavení druhopisu matričního dokladu

6

4

9

Osvědčení k církevnímu sňatku

2

3

4

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

0

0

3

Uzavření manželství

8

7

7

Řízení o změně příjmení

2

1

0

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

0

0

1

Rozhodnutí o povolení o změně příjmení

0

1

1

Úmrtí občanů

20

29

13

Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin

0

0

0

Ověření podpisů

251

326

312

Ověření stran textu

227

268

98

Přihlášení k trvalému pobytu

23

56

65

Změna trvalého pobytu v místě

15

14

17

Záznam o odhlášení z trvalého pobytu

46

49

35

Řízení o zrušení trvalého pobytu

10

4

7

Zápis o narození dítěte

13

14

10

Záznam o uzavření manželství

8

6

9

Záznam o úmrtí

24

29
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EVIDENCE OBYVATEL

3.2.2 Stavební úřad
Stavebním úřadem 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 Nezamyslice, Tištín, Koválovice – Osíčany,
Dřevnovice, Mořice, Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Hruška, Vrchoslavice, Vitčice,
Pavlovice u Kojetína, Srbce.

Přehled jednotlivých řízení s počtem vydaných rozhodnutí a vyjádření státní správy na
úseku stavebního úřadu za rok 2016 v porovnání s rokem 2014 a 2015
2014
VYDANÁ VYJÁDŘENÍ
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních
11

2015

2016

počet úkonů
306

205

60

102

209

8

úřadů apod.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
územní rozhodnutí o umístění stavby

5

9

10

územní souhlasy k umístění a provedení stavby

52

46

56

územně plánovací informace

0

-

0

stavební povolení

20

23

22

souhlasy s provedením stavby

19

36

24

rozhodnutí o změně stavby

2

2

4

prodloužení lhůty k dokončení stavby

0

2

3

kolaudační rozhodnutí

3

1

0

kolaudační souhlas

42

30

26

sdělení k povolení odstranění stavby

0

8

11

potvrzení o provedené demolici

18

10

4

potvrzení na základě oznámení užívání
potvrzení o existenci či neexistenci stavby pro KU
Olomouckého kraje
odvolání proti rozhodnutí

28

47

20

121

216

22

0

1

2

vydány veřejnoprávní smlouvy

8

15

2

zastavení stavby

0

1

0

dodatečné povolení

0

-

0

stížnosti na špatný technický stav

20

16

3

dělení pozemků

75

92

9

STAVEBNÍ ÚSEK

3.2.3 Životní prostředí
Městský úřad Němčice nad Hanou je v oblasti životního prostředí pověřeným obecním
úřadem pro výkon státní správy pro 14 dalších obcí ve správním obvodu. Tato činnost je
zajišťována jedním zaměstnancem.
Výkonu státní správy na úseku zemědělského půdního fondu /ZPF/ byl změnou zákona
ukončen k 1. 4. 2015.
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny spočíval hlavně v posuzování stavu
a následném vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les.
Dle požadavků stavebního úřadu útvar životního prostředí zpracovával 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. Dále útvar
vykonával poradenskou činnost pro obce ve správním obvodu při řešení nejrůznějších
záležitostí vtahujících se k životnímu prostředí.
Poradenská činnosti v souvislosti se získáním kotlíkové dotace.
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Přehled jednotlivých řízení a vyjádření v oblasti životního prostředí za rok 2016 a srovnání
s rokem 2015 a 2014
STÁTNÍ SPRÁVA

2014

Ochrana zemědělského půdního fondu ZPF

2015

2016

počet úkonů

kontrola a postoupení žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

10

12

0

rozhodnutí o uložení výši odvodů, ukončení odvodů

0

8

0

kontrola a postoupení žádosti o souhlas s trasou

7

0

0

rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les

6

10

9

vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les

0

3

3

zaslání podnětu k prošetření ČIŽP

0

1

1

Odpadové hospodářství
zpracování ročního hlášení o produkci odpadu dle zákona o
odpadech
zpracování podkladů o množství tříděného odpadu (EKO-KOM)

1

1

1

4

4

4

0

1

0

vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení

5

3

7

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

3

3

2

0

1

1

Orgán ochrany přírody a krajiny

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

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. Systematické
vzdělávání úředníků je klíčovým prvkem zákona, neboť rozsah a kvalita celoživotního
profesního vzdělávání úředníků rozhodujícím způsobem určuje kvalitu výkonu veřejné
správy. Vzdělávání úředníků je proto základním pilířem profesionalizace úředníků územních
samosprávných celků
Jednotliví zaměstnanci, podle zaměření svých činností, absolvovali akreditovaná školení.
V roce 2016 nastoupili do pracovního poměru (vedoucích funkcí) 2 zaměstnanci – tajemnice
a vedoucí finančního odboru. Vedoucí finančního odboru absolvuje Zkoušku odborné
způsobilosti na úseku ekonomie. Dvě pracovnice ukončí Zkoušku odborné způsobilosti v roce
2017.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno zejména na novely zákonů na všech úrovních
státní správy. Pro řádný výkon odborných agend všichni zaměstnanci (úředníci i neúředníci)
absolvovali 24 akreditovaných odborných 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, zákona o hmotné nouzi, opatrovnictví a mnohé další. Vedoucí
zaměstnanci se zúčastnili tří konferencí dle svých odborností.
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Stav zaměstnanců městského úřadu k 31. 12. 2016 činil 24 zaměstnanců, z toho 16
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
2016
LEDEN
Plesová sezona
Plesová sezona byla tento rok zahájena Školním plesem, který se konal 23. ledna 2016
tradičně v restauraci Zátiší. Zahájili jej žáci ze základní školy, kteří při předtančení využili
zkušeností získaných v tanečních pod vedením tanečního mistra Jiřího Hubeného, který
v Němčicích na podzim roku 2015 vedl dva kurzy pro žáky základní školy a pro dospělé.
Na konci ledna se v sokolovně konal 8. Hasičský bál. Zúčastnilo se jej kolem 300 hostů
a byl pro ně připraven bohatý program a tombola. Následující den byl v sále připraven
dětský karneval, který byl inspirován filmem Mimoni. Tuto akci pořádalo město Němčice nad
Hanou ve spolupráci s DDM Orion a SDH Němčice nad Hanou a navštívilo ji celkem 345
hostů.
Plesovou sezonu oficiálně uzavřel 5. března Divadelní ples. V rámci předtančení se tentokrát
předvedly dívky z tanečního oboru ZUŠ v Němčicích nad Hanou, které předvedly dva
choreografické tance.

Pohádky pro děti
Již tradičně zajišťuje město Němčice nad Hanou v rámci programové nabídky kina OKO
pořady pro mateřské školy. Díky nim školkám z blízkého i vzdálenějšího okolí nabízíme
možnost navštívit s dětmi každý měsíc jednu pohádku či hudební pořad. Na tyto akce
zajišťujeme kompletní logistické služby od výběru vhodného pořadu, až po sjednání
a realizaci dopravy dětí do sálu. Pro mnoho školek, které jsou malotřídní a často mají velmi
malý počet navštěvujících dětí, je to jediná možnost jak se pravidelně zúčastnit
profesionálních výchovných pořadů a divadel. O tyto pořady je stran školek opravdu veliký
zájem a prakticky vždy je kapacita sálu naplněná. Abychom vyhověli, co největšímu počtu
zájemců hrajeme vždy dvě představení těsně po sobě, což je i pro účinkující poměrně
náročný úkol.
V lednu za dětmi přijelo Divadlo Šumperk s veselou hudební pohádkou Kocourek
Modroočko. Pořadu se zúčastnilo 361 dětí ze 17 školek. V únoru děti navštívily pohádku
O chytré kmotře lišce, kterou přivezlo Divadlo Andromeda. Pořadu se zúčastnilo 425 dětí
z 21 školek. V březnu pak děti navštívily pohádku O Koblížkovi, se kterou do Němčic zavítalo
ostravské Divadlo Silesia. Během dvou realizovaných představení zhlédlo tuto pohádku 374
dětí z 18 školek. Na konci jarní sezony pořadů pro školky zahrnujeme do programu hudebněvzdělávací pořad. V dubnu tedy v sále kina OKO vystoupil se svým pořadem Řemeslo má
zlaté dno zpěvák Pavel Novák. Tento pořad navštívilo 413 dětí z 15 školek.

Výstava fotografií
Netradiční výstavu hostilo foyer kina OKO v lednu. Byly zde vystaveny fotografie ze života
loutkového divadla Starost z Prostějova. Autorem fotografií byl němčický fotograf Michal
Wolf. Výstavu dokonce otevřel Kašpárek, kterého na vernisáž přivedl principál
prostějovského divadla Starost Ivan Čech.
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Výstava fotografií Michala Wolfa

Rekonstrukce v knihovně
V bývalých skladových prostorách knihovny začala probíhat rekonstrukce, která na několik
měsíců omezila pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně. Besedy pro základní
a mateřské školy se proto konaly v budovách vzdělávacích zařízení.
Pro žáky ze šestých a sedmých tříd byla připravena beseda o městě Němčice nad Hanou,
která žáky informovala o historii, významných osobnostech, průmyslu a kulturním dění ve
městě.

ÚNOR
Besedy s europoslankyní Olgou Sehnalovou
V únoru navštívila Němčice nad Hanou europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, která se
setkala s místními hned na dvou besedách. Její první návštěva patřila základní škole, kde
svou práci europoslankyně a svou činnost ve výboru pro vnitřní ochranu spotřebitelů a ve
vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu přiblížila žákům osmých
a devátých tříd.
Odpoledne se pak s paní europoslankyní měla možnost setkat široká veřejnost v sále kina
Oko, v rámci besedy „Nepovedený nákup: Co teď?“. Beseda poskytla praktické rady
spotřebitelům, jak postupovat v případě, že se nákup nevydařil, dotkla se nejrizikovějších
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oblastí, ke kterým patří nakupování na internetu, po telefonu, podomní prodej či předváděcí
prodejní akce. Opomenuty nebyly ani rady, jak se nepovedenému nákupu vyhnout.

Zapojení do projektu „Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka“
V rámci celorepublikového projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, do kterého se
knihovna zapojila ve spolupráci s prvními třídami místní ZŠ, proběhla beseda
„Ilustrátor/spisovatel“, která žáky z prvních tříd seznámila s tím, jak vzniká kniha a kdo je
jejím tvůrcem.

Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“

Zahraniční návštěva EDISONů
I letos se Základní škola Němčice nad Hanou zapojila do projektu EDISON, v rámci něhož
k nám přijeli zahraniční studenti z Gruzie, Vietnamu, Pákistánu, Číny, Turecka, Tchaj-wanu
a Indonésie. Studenti, kteří byli ubytováni v místních rodinách, přiblížili žákům svou zem,
rodinu, aktivity a také zpestřili jejich jazykové znalosti díky vzájemné komunikaci.

Divadelní zážitky
V rámci divadelních pořadů pro veřejnost nazvaných Nejen divadelní pátky, které se
v Němčicích nad Hanou konaly již IX. sezónu, byly v první polovině roku 2016 uvedeny tři
divadelní představení. Jako lednové představení byla nasazena nedělní pohádka pro děti
s názvem „O Honzovi a hloupé víle Rozárce“, kterou nazkoušel Divadelní soubor Kroměříž.
Představení mělo u diváků veliký úspěch.
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V únoru mohli milovníci divadla navštívit známou divadelní dramatizaci novely Vladislava
Vančury Rozmarné léto, kterou do němčického sálu přivezlo Rádobydivadlo Klapý.
V březnu pak měli diváci možnost navštívit mnoha cenami ověnčený komponovaný večer
složený z vědeckých pojednání, originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných
poetických útvarů. Autorské představení přivezlo na němčickou scénu Kočovné divadlo Ad
Hoc a sklidilo veliký úspěch.

Karneval v MŠ

BŘEZEN

Orion dancing stars
Největší sportovní březnovou akcí bylo bezesporu taneční klání Orion dancing stars, které ve
sportovní hale Suprovka v sobotu 19. března pořádal DDM Orion. V soutěžních disciplínách
moderní tanec, show dance a orientální tanec zde soutěžily děti, mládež i dospělí. Akce
přivítala bezmála 850 soutěžících tanečníků a na 400 návštěvníků.

Orion dancing stars

Smrtná neděle
Smrtná neděle, tradiční křesťanský i folklorní svátek, i tento rok patřila Národopisnému
souboru Pantlék, který každoročně slaví celý den připraveným programem. Dopoledne
navštívila děvčata v krojích kostel a děti potom koledovaly v rodinách Němčic nad Hanou,
odpoledne se pak soubor přesunul do sálu kina, kde byl pro diváky připraven folklorní
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program. Na tradiční pálení Smrtky po domluvě s hasiči nakonec ale nedošlo kvůli silnému
větru. Tak byla alespoň symbolicky vynesena Smrtka a jaro bylo přivítáno do města.

„Březen měsíc čtenářů 2016“
Již tradičně proběhl v němčické knihovně „Březen – měsíc čtenářů“. V rámci této celostátní
akce se konaly besedy na podporu čtenářství. V MŠ, ZŠ Němčice n. H. a ZŠ Nezamyslice se
uskutečnily besedy s dětmi na téma „Kniha a její tvůrci“. Děti se seznámily s pojmy spisovatel
a ilustrátor nejen teoreticky, ale také prakticky, a to díky knihám, ze kterých vyslechly ukázky
a nakonec si je mohly prohlédnout. V rámci měsíce čtenářů proběhla výstava výtvarných
prací, které žáci ZŠ Němčice n. H. vytvořili na základě besed v knihovně, s názvem
„Ilustrátoři“. V knihovně pak mohly děti vyrobit dárek pro svého oblíbeného pedagoga
a potěšit jej v rámci Dne učitelů. V neposlední řadě probíhala vědomostní soutěž pro děti
a dospělé, zaměřená na život Karla IV., od jehož úmrtí uplynulo 700 let.

DUBEN

Jarní setkání s důchodci
V dubnu připravilo město Němčice nad Hanou v sokolovně tradiční setkání s důchodci, na
které přišlo na 150 hostů. Pro seniory si připravil Ing. Miroslav Charouz (BESIP) informace
o bezpečnosti silničního provozu. Paní starostka a pan místostarosta informovali občany
o investičních akcích ve městě a hlavní kulturní program zajistili Kamarádi Brno, se svým
pořadem Zpívejte lidičky, složeným z českých i moravských písniček.

Knihovna
V měsíci dubnu proběhlo v knihovně dokončení stavebních a drobných úprav nově
rekonstruovaných prostor a instalace nových regálů.

30. Hanácký divadelní máj
Tradičně jedna z nejvýznamnějších kulturních událostí města - Hanácký divadelní máj, se
konal na přelomu dubna a května. V roce 2016 byl navíc jubilejní 30. ročník této postupové
přehlídky, odkud se soubory mohou nominovat rovnou na dvě národní přehlídky. Součástí
programu je již tradičně průvod, který festivalu předchází a dvě soutěže pro žáky mateřských
a základních škol. Do programu bylo zahrnuto 16 soutěžních představení, z nichž nejlepší
inscenace vybírala tříčlenná porota.
Na závěrečném vyhlášení porota udělila celkem 19 cen a 19 čestných uznání. Takto
významná událost se nemůže obejít bez významných hostů. Jubilejní 30. ročník přehlídky
navštívila senátorka Božena Sekaninová, poslanec Parlamentu ČR MUDr. Pavel Holík
a zástupci divadelní přehlídky Krakonošův divadelní podzim Svatka Hejralová a Ivan Hanuš.
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Hanácký divadelní máj – vyhlášení vítězného souboru

KVĚTEN

Oslavy sv. Floriána
Sbory dobrovolných hasičů se sešly v kostele sv. Máří Magdalény, aby uctily památku
patrona hasičů sv. Floriána, kde pan farář Tomáš Strogan sloužil mši za hasiče. U příležitosti
těchto oslav byla hasičům z našeho i sousedního okrsku předána ocenění a vyznamenání.

Besedy v knihovně
V květnu byl program městské knihovny bohatý na besedy a zajímavá setkání. Pro MŠ
Mořice byla připravena beseda s názvem „Svět knihy“, která dětem přiblížila rozdělení
literatury a práci tvůrců knih. Paní Adéla Palíšková představila svou knihu s názvem
Probuzené vzpomínky, ve které se nachází šest přepsaných a převyprávěných vzpomínek na
konec II. světové války ve Vrchoslavicích a okolí.
Konala se i beseda o zdravém životním stylu a beseda pro ženy o správné technice čištění
pleti.

Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Němčice nad Hanou
17. května 2016 proběhlo slavnostní otevření Dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v
mateřské škole. Po krátkých projevech a přestřihnutí pásky si mohli děti i jejich rodiče
zahradu prohlédnout. Pro děti připravil DDM Orion soutěže na nových atrakcích, rodiče mezi
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tím diskutovali se zástupci města, školky i mezi sebou navzájem. Zaměstnanci MŠ připravili
drobné občerstvení.

Otevření dětského hřiště MŠ

Instalace nové „knihobudky“
Velkou novinkou městské knihovny byla instalace tzv. „knihobudky“ v čekárně místní
polikliniky, ze které si mohou návštěvníci bezplatně půjčovat nebo i brát knihy na čtení a na
oplátku mohou do knihobudky věnovat své knihy, které již nebudou potřebovat.

ČERVEN
Akademie Muzikál ze školy
Tradiční červnovou akcí v němčickém kulturním kalendáři je i akce s názvem Akademie
Základní školy, v rámci které se předvedou všechny děti ze Základní školy Němčice nad
Hanou s programem, který připravují společně s pedagogy několik měsíců dopředu. Letos se
na jevišti předvedlo na 340 žáků v téměř tříhodinovém programu s názvem Muzikál ze školy,
plném známých melodií a tanečních vystoupení. Pořad, který si základní škola připravila pro
veřejnost, vidělo na 700 diváků.
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Akademie ZŠ Němčice n. H.: Muzikál ze školy

Slavnostní rozloučení s mateřskou školou
Významnou každoroční událostí se pro malé předškoláky a jejich rodiče stalo slavnostní
rozloučení s mateřskou školou, na kterém se 8. června sešli v sále kina OKO. Děti na podiu
předvedly pásmo písní a básní, které se naučily a nakonec složily slib předškoláka a dostaly
od zástupců města, i od ředitelek obou školských zařízení, pamětní listy, malou pozornost
a hlavně přání, aby se jim v následujících letech dařilo.

Tři akce v jednom
Historicky první Sjezd rodáků, který se v Němčicích nad Hanou konal v sobotu 18. června, byl
naplánován na termín dvou souběžných akcí – Sjezdu veteránů a Svátku hudby, který pořádá
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou. Organizátorům z řad zástupců města
i činných spolků a organizací se tak podařilo otevřít město návštěvníkům v celé šíři jeho
aktivit a možností.
Akci Veterán rallye pořádá město ve spolupráci s Hanáckým auto moto Veterán klubem
Prostějov, který zde využívá jednak velkorysé prostory Palackého náměstí, kde mohou
milovníci historických vozidel vystavit svá historická vozidla a motocykly, ale také možnost
vyjet na okružní 50 kilometrovou trasu Mikroregionu Němčicko, kde se závodu nabízí vlídné
přijetí ze strany projížděných obcí. Na závěr příjemného dne potom proběhlo vyhodnocení
výsledků Soutěže elegance a jednotlivých kategorií rallye.
V roce 2016 jsme sjezd veteránů obohatili naplánováním Sjezdu rodáků, kdy se
návštěvníkům města otevřely všechny veřejné budovy a sídla organizací a spolků. Na všech
těchto místech byli průvodci, kteří zájemcům představili prezentace své činnosti, aktivity,
služby či zajímavosti. Po městě ten den navíc jezdil vláček s komentovanou trasou prohlídky
a zastavoval u jednotlivých stanovišť.
Odpolední program již patřil Svátku hudby - festivalu Základní umělecké školy Němčice nad
Hanou. Zde si žáci a učitelé ZUŠ, ale i zahraniční hosté ze Slovenska a Irska, připravili bohatý
hudební program. Ten uzavřel zpěvák Pavel Novák, který spolu s pěveckým souborem
Sedmikráska při ZUŠ připravil pro naše rodáky samostatný koncert.
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V rámci akce Sjezd rodáků se uskutečnily i dvě významné události. První se uskutečnila v sále
kina OKO, kde byl divákům slavnostně představen dokumentární film „Tajemství staré
fotky“, který vytvořili žáci místní ZUŠ pod vedením pedagogů. Druhou událostí byl křest
knihy „Němčice nad Hanou v proměnách času ve fotografiích“. Kniha je, jak už název
napovídá, souborem srovnávacích fotografií zachycujících proměnu města v průběhu let.

Křest knihy v rámci Sjezdu rodáků a Svátku hudby

Veterán rallye

23

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pro žáky prvních tříd byly v závěru školního roku připraveny besedy ověřující jejich znalosti
klasických pohádek a v neposlední řadě také čtenářské schopnosti. To vše proto, aby mohli
být 27. 6. 2016 slavnostně pasováni čtenáři v sále Kina OKO před zraky svých kamarádů
a rodiny. Z pasování si odnesli průkaz čtenáře do knihovny, pamětní list, odznak a hlavně
knihu Knihožrouti od Kláry Smolíkové věnovanou Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR.
Další důležitou událostí v městské knihovně bylo, když paní Libuše Matysíková představila
světu svou novou básnickou sbírku Místa srdci blízká společně s Petrou Konečnou, která akci
obohatila svým přednesem.

ČERVENEC A SRPEN

Výstava „85 let organizované kopané v Němčicích nad Hanou“
Tuto výstavu uspořádal k půlkulatému výročí místní fotbalové organizace její předseda
a kronikář Josef Matoušek v městské knihovně. Na několika panelech se návštěvníci mohli
seznámit s historií fotbalu ve městě, s historií místního stadionu a také s tvářemi, které
Němčice nad Hanou ve sportovním světě proslavily.

Výstava „85 let organizované kopané v Němčicích n. H.“
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Němčické hody 2016
Vernisáž výstavy mapující historii místního fotbalového klubu odstartovala i program
Němčických hodů, které se ve městě slaví vždy v termínu svátku světice Máří Magdalény,
které je zasvěcen místní kostel. Na programu hodů se velkou měrou podílí i Národopisný
soubor Pantlék. Ten připravil nejen tradiční průvod, ale i celý sobotní tematický odpolední
program v příjemném prostředí místní fary, který uzavřel podvečerní koncert cimbálové
muziky Ječmínek. Součástí programu Němčických hodů byly i v roce 2016 chovatelská
výstava místní organizace Českého svazu chovatelů, večerní zábava organizovaná hasiči
a fotbalisty a v neposlední řadě tradiční nedělní fotbalové zápasy.

Letní kino
Tradici promítání kina v Němčicích oživily dvě večerní projekce pod širým nebem, které se
uskutečnily 29. a 30. července v areálu fotbalového hřiště. Na mobilní nafukovací projekční
plátno jsme promítali dva filmy. Páteční večer patřil dětem, které se mohly těšit na
animovaný film. Pro dospělé jsme na sobotní večer připravili českou bláznivou komedii.
Celkem navštívilo projekci letního kina 195 diváků.

ZÁŘÍ
Na bicyklech Němčickem
Druhý zářijový víkend každoročně patří akci Na bicyklech Němčickem, do které se zapojují
všechny obce Mikroregionu Němčicko. V rámci této cyklistické akce vyjede na trasu až 50
kilometrového okruhu několik set účastníků všech věkových kategorií.
Letos jsme pro účastníky připravili startovní a občerstvovací místo u městské knihovny, kde
jsme měli přichystáno i nově zakoupené pohotovostní vybavení, připravené pro případ
defektu či technické poruchy. Z němčického stanoviště startovalo 110 cyklistů a dojezdové
místo bylo tentokrát v Hrušce, kam nakonec dorazilo 800 cyklistů startujících z 16 obcí.
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Na bicyklech Němčickem

Seniorské cestování
V září se 45 seniorů z Němčic nad Hanou a okolí zúčastnilo výletu na hrad Šternberk. Šlo
o jedu z oficiálních nabídek výletů, které svým seniorům nabízí Olomoucký kraj v rámci
projektu Seniorské cestování. Město se rozhodlo do tohoto projektu zapojit i místní seniory
a podařilo se vyjednat nástupní místo právě zde. Senioři tak měli možnost za dotovanou
cenu podniknout výlet na hrad Šternberk s komentovanou prohlídkou, navštívit Expozici
času ve Šternberku a také byly pozváni na oběd v místní rodinné restauraci.

Seniorské cestování

Bazar knih
Druhý školní den 2. září se děti ze školní družiny Základní školy Masarykovy z Nezamyslic
vydaly v podvečerních hodinách na netradiční besedu do knihovny, která byla zaměřena na
pověst o němčickém vodníkovi. Spolupráce se ZŠ v Nezamyslicích pokračovala díky
informační besedě „Jak to chodí v knihovně“ pro žáky ze čtvrté třídy. Poslední dva týdny
v září proběhl v knihovně bazar vyřazených a darovaných knih. K dispozici byla beletrie
a naučná literatura pro děti a dospělé.

Pohádky pro děti
Pořady pro mateřské školy byly v druhé polovině roku 2016 ohroženy plánovanou
rekonstrukcí kina OKO. Vzhledem k tomu, že na nás je, co do možnosti účasti na kulturních
pořadech závislých mnoho okolních školek, přemístili jsme pořádání divadélek do místní
Sokolovny. V říjnu navíc prostory Sokolovny poskytly také jako azyl cestovatelskému pořadu
agentury Pohodáři, který navštívili žáci Základní školy Němčice nad Hanou.
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Díky náhradním prostorům jsme dětem z mateřských školek mohli nabídnout v září pohádku
Hravého divadla s názvem Když jde kůzle otevřít, kterou navštívilo 236 dětí ze 14 školek.
V říjnu přijelo na pohádku Divadla Kapsa O Budulínkovi 391 dětí z 16 školek. Podzimní
pohádku Ježek a sněhulák nám z Prostějova přivezlo Divadlo Plyšového Medvídka, na které
se přišlo podívat 392 dětí ze 14 školek. Poslední letošní pořad pro děti zajistilo Divadlo
Pohádka Praha, které přivezlo Pohádky na Vánoce, na které se přijelo podívat 372 dětí z 18
školek.

ŘÍJEN

Beseda se spisovatelkou Jarmilou Pospíšilovou
V rámci jubilejního 20. ročníku Týdne knihoven proběhla v němčické knihovně beseda se
známou spisovatelkou detektivek a společenských románů paní Jarmilou Pospíšilovou, která
pochází z nedalekého Vincencova. Autorka představila své dvě nejnovější knihy a to
detektivku Když se rojí smrt a společenský román Pod hvězdou bláznů. V rámci Týdne
knihoven probíhá také podpora čtenářství u dětí, byla tedy připravena beseda pro druhou
třídu ZŠ Němčice n. H. zaměřená na knihu „Knihožrouti“, kterou žáci dostali jako odměnu při
pasování prvňáčků na čtenáře. V druhé polovině října představila Martina Wolfová pozitivní
vliv mladého ječmene na lidský organismus.

Beseda se spisovatelkou Jarmilou Pospíšilovou
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Oceňování občanů
Ve středu 16. října byli v sále Sokolovny v Němčicích nad Hanou oceněni občané města za
jejich mimořádnou práci či zásluhy. Město udělilo ocenění v oblasti sportu dlouholetým
funkcionářům Stanislavu Trpíkovi a Miloslavu Oulehlovi, trenérce Evě Přibylové i sportovcům
Adéle Přibylové, Martinu Kouřilovi a Jaroslavu Vránovi, v oblasti kultury pak ocenilo
dlouholetou folklorní činnost Jany Otáhalové a činnost v oblasti kultury Jany Stratilové
a v neposlední řadě ocenilo Vladimíra Kyseláka za vzorné plnění funkce velitele JPO II.

Oceňování občanů města

LISTOPAD

Památku z počátku minulého století – kamenný kříž stojící po levé straně silnice z Němčic
nad Hanou do Prostějova - požehnal P. Tomáš Strogan v sobotu 5. listopadu. V doprovodu
němčických farníků tak přivítal zpět do obce památku z roku 1908, která byla restaurována v
letních měsících tohoto roku. Restaurátor Martin Parobek, který se žehnání zúčastnil, před
akcí instaloval do niky sošku Madony z umělého kamene.
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Žehnání kamenného kříže

Festival „Den poezie“
Již druhým rokem se němčická knihovna zapojila do celostátního festivalu „Den poezie“
s motem Žádný člověk není ostrov, v rámci něhož představila paní Libuše Matysíková novou
básnickou sbírku Čas trampa. Autorské čtení obohatily svým přednesem Naděžda
Tesaříková, Karolína Hrubá a Alena Kyseláková. V rámci festivalu se představili také „Mladí
recitátoři“ literárně dramatického oboru ZUŠ Němčice n. H. pod vedením paní Zdeňky
Gregorové, kteří předvedli své vypravěčské schopnosti a také posluchači si mohli vyzkoušet
různá artikulační a dechová cvičení. V listopadu byly v knihovně připraveny také soutěže pro
děti a mládež. V soutěži „O nejlepší komiks“ prokázaly děti smysl pro dobrý příběh, ale i své
výtvarné schopnosti. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků a 5 bylo v prosinci odměněno. Na
přelomu listopadu a prosince proběhla druhá soutěž „Knižní detektiv“, tentokrát ověřující
schopnost orientace dětí v knihovně, v řazení knih a vyhledávání informací. Do soutěže se
zapojilo 15 dětí.

Beseda s Břetislavem Turečkem
Blízký východ, region zasažený válkou, to bylo téma besedy, která se uskutečnila v neděli
13. listopadu v městské knihovně. Jejím hostem byl cestovatel, bývalý novinář a reportér
Českého rozhlasu a současný pedagog Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček. Více
než dvouhodinová přednáška a následná diskuze seznámila návštěvníky s problémy
blízkovýchodního regionu.
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Beseda s Břetislavem Turečkem

Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní čas v Němčicích nad Hanou zahájila akce Rozsvěcení vánočního stromu
25. listopadu. Na prostranství před Jednotou se sešlo kolem tří set diváků, kteří si nenechali
ujít bohatý hudebně-recitační program, který si pro tuto příležitost připravila Základní škola
a pěvecký sbor Skřivánek. Přineseným adventním věncům poté požehnal i němčický farář
P. Tomáš Strogan.

Setkání se seniory a beseda s obyvateli Domu s pečovatelskou službou
Dvě tradiční setkání nejstarší generace Němčic nad Hanou se zástupci města se uskutečnila
na přelomu listopadu a prosince. V úterý 29. listopadu jsme všechny seniory pozvali do
Sportovní haly Suprovka, kde pro ně byl připraven kulturní program i občerstvení a také
vystoupení dětí z tanečního oboru ZUŠ. S plánovanými akcemi města seznámili seniory paní
starostka a pan místostarosta. Řeč byla nejen o investicích, ale také o zamýšleném projektu
seniorského taxi či četnějších výletech a akcích pro seniory.
Ve čtvrtek se pak zástupci města vydali přímo do Domu s pečovatelskou službou, kam
seniorům přišli zazpívat a zarecitovat děti z mateřské školky. Při posezení si poté obyvatelé
měli možnost promluvit nejen o plánovaných úpravách bytů, ale i o kvalitě služeb,
problémech, které je trápí, na řadu přišly i četné podněty.
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PROSINEC

Česko zpívá koledy již potřetí v Němčicích nad Hanou

Česko zpívá koledy

Prosinec byl v knihovně ve znamení besed zaměřených na téma Vánoce. Pro družinu ZŠ
Němčice n. H., stejně jako pro MŠ Němčice n. H., se tato beseda uskutečnila hned třikrát.
Děti ze školní družiny si zopakovaly znalosti o vánočních zvycích, dokončili kouzelný vánoční
příběh a na závěr si zahrály hru zaměřenou na pozornost „Bili Bili Bong“. Děti z mateřské
školy objevovaly vánoční tradice a zvyky a na závěr si vyrobily speciální vánoční pexeso,
které si s sebou odnesly do mateřské školy na hraní. Pro veřejnost si připravil pan Antonín
Ošťádal ve spolupráci s knihovnicí Jitkou Hanákovou „Vánoční besedu“, během které odkryli
zajímavosti o Vánocích, a vše bylo doplněné zpěvem koled za doprovodu harmoniky. Ve
středu 14. 12. se v knihovně poprvé uskutečnila Vánoční prodejní výstava, která trvala celý
den, a na kterou navazovala celostátní akce, Česko zpívá koledy, která se v Němčicích n. H.
uskutečnila již potřetí. Tentokrát zajistil hudební doprovod pěvecký sbor ze ZUŠ Němčice
n. H. „Sedmikráska“ pod vedením Jany Noskové a Pavly Kundelové. Poslední týden před
Vánoci byl v knihovně zaměřený na výrobu speciálních vánočních přání, visaček a dekorací ze
starých
nepoužívaných
knih
s názvem
„Recyklujeme
a
tvoříme“.
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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: 407

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:
http://msnemcicenadhanou.webnode.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: 41
Počet účastníků v zájmových útvarech: 456
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6.5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
Výnosy roku 2016
hlavní činnost
(v Kč)

Náklady roku 2016
hlavní činnost
(v Kč)

Příspěvek
zřizovatele na rok
2016 (v Kč)

Vratka příspěvku v
roce 2017 (v Kč)

Mateřská škola

5.556.883,61 Kč

5.553.187,96 Kč

1.016.896,00 Kč

168.652,00 Kč

Dům dětí a mládeže

3.817.773,03 Kč

3.814.833,28 Kč

522.314,00 Kč

15.293,00 Kč

Základní umělecká škola

15.950.985,92 Kč

15.937.108,69 Kč

957.216,00 Kč

17.044,00 Kč

Základní škola

22.746.646,06 Kč

22.735.193,14 Kč

3.542.840,00 Kč

552.065,00 Kč

Název příspěvkové
organizace

7. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působilo v roce 2016 22 neziskových organizací:























Svaz tělesně postižených v ČR
Moravský rybářský svaz
Český svaz včelařů
Český svaz chovatelů, Základní organizace Němčice nad Hanou
Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností – střelecký klub
Divadelní spolek Na Štaci
Národopisný soubor Pantlék
Dechový orchestr mladých ZUS Němčice nad Hanou
HOBBY klub Němčice nad Hanou
Český svaz ochránců přírody ZO Haná Němčice – Stanice pro zraněné a
handicapované živočichy
TJ Sokol Němčice nad Hanou
TJ stavební stroje Němčice nad Hanou
Fotbalový klub Němčice nad Hanou
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
Český zahrádkářský svaz
Myslivecký spolek
Klub žen
Přátelé otevřené školy
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou
Radioklub OK 2 KCN Němčice nad Hanou
Skupina historického šermu Aqua Fortis
Honební společenstvo
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8. Hospodaření města v roce 2016
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2016 s rozdílem příjmů a výdajů. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji k 31. 12. 2016 činil +25.530.633,29 Kč. Výše nesplaceného úvěru od KB a.s.
na dostavbu kanalizace a ČOV k 31. 12. 2016 činí 4.765.051,86 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku a nečerpá kontokorent.

Příjmy a výdaje k 31. 12. 2016 (výkaz FIN 2-12M)
Rozpočet
k 31. 12. 2016
(v Kč)

Skutečnost
31. 12. 2016
(v Kč)

Skutečnost
k 31. 12. 2015
(v Kč)

Příjmy po konsolidaci

72.957.405,47

72.957.405,47

72.910.205,87

Výdaje po konsolidaci

56.015.751,02

47.426.771,58

62.495.642,35

Přebytek (+) schodek (-) ř. 4440

+16.941.654,45

+25.530.633,29

+10.414.563,52

Hospodářský výsledek (účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
k 31. 12. 2016
(v Kč)

Skutečnost
k 31. 12. 2015
(v Kč)

6xx – výnosy celkem ÚSC

62.187.302,09

64.312.874,89

5xx – náklady celkem ÚSC

44.402.374,45

44.114.759,66

551 – odpisy (v tom)

8.766.469,79

7.849.656,69

+17.784.927,64

+20.198.115,23

Přebytek (+) schodek (-) - výsledek
hospodaření
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8.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 17. 12. 2015 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2016 –
závazné ukazatele, ve výši příjmů 49. 846.961,00 Kč. Příjmy k 31. 12. 2016 jsou plněny ve výši
100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 86.789.649,62 Kč upravených příjmů. Příjmy,
které město obdrželo ze skládky SUEZ a. s. činí celkem 20.005.916,10 Kč z plánovaných
10.000.000,00 Kč. Daň z přidané hodnoty činí 10.528.387,64 Kč z předpokládané částky
10.024.000,00 Kč. U daně z příjmů právnických osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve výši
5.150.000,00 Kč, výše této daně je dle skutečnosti 5.749.181,91 Kč. Celková částka
připadající na sdílené daně (včetně daně z nemovitostí, která je výlučnou daní obce) činí
z plánovaných 23.018.000,00 Kč částku 24.291.568,22 Kč což je o 1.273.568,22 Kč více.
Celková částka přijatých dotací v roce 2016 činila částku 19.486.420,56 Kč.

Daňové příjmy – vybrané položky
Položka

Rozpočet 2016

Skutečnost 2016

Sdílené daně

22.250.000,00 Kč

23.474.650,14 Kč

Místní poplatky

10.843.000,00 Kč

20.819.959,10 Kč

Správní poplatky

331.000,00 Kč

384.870,00 Kč

Daň z nemovitostí

1.768.000,00 Kč

1.919.298,08 Kč
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8.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 17. 12. 2015 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2016 –
závazné ukazatele, ve výši výdajů 47.410.961,00 Kč (přebytkový rozpočet). Výdaje jsou
k 31. 12. 2016 plněny ve výši 87,70 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 61.259.016,33
Kč. Jde především o běžné provozní výdaje stanovené v rozpočtu a financování investičních
akcí plánovaných pro rok 2016. Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31. 12. 2016 činí
+ 22.063.051,77 Kč.

8.3 Opravy a udržování
V roce 2016 byly provedeny opravy na majetku města Němčice nad Hanou v celkové výši
5.655.686,34 Kč.
Mezi největší opravy roku 2016 patří:
 oprava chodníku na ulici ČSLA
 výměna oken ZUŠ
 oprava budovy kina OKO
 oprava knihovny
 oprava kamenného kříže na prostějovském kopci
 oprava chodníku na hřbitově

395.307,00 Kč
912.237,03 Kč
1.054.251,30 Kč
51.961,03 Kč
130.000,00 Kč
868.686,69 Kč

8.4 Investiční výdaje
V roce 2016 město uskutečnilo několik plánovaných investičních akcí, pořídilo hmotný
investiční majetek a uskutečnilo přípravné práce na akce plánované v dalších letech
(projektové práce apod.). Celkem bylo proinvestováno 3.642.849,74 Kč.

Mezi největší realizované investiční akce roku 2016 patří:
 revitalizace Mlýnského náhonu (projektové práce)
222.736,00 Kč
 6. etapa rekonstrukce ZŠ Němčice nad Hanou (projektové práce) 837.925,00 Kč
 rekonstrukce kina OKO
4.411.599,75 Kč
 táborová základna Kladky (sklad)
169.845,73 Kč
 dětské hřiště Sv. Anna
341.382,00 Kč
 energetické úspory na budově SDH (projektové práce)
190.066,50 Kč
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8.5 Dotace
Dotace na provoz
Skutečnost
k 31. 12. 2016 (v Kč)
2.930.900,00

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

1.886.691,00

1.303.240,00

Aktivizační politika zaměstnanosti

0,00

2.400,00

Neinvestiční dotace od obcí (JPO)

50.509,00

33.200,00

Na státní správu a školství
Na veřejně prospěšné práce

Investiční dotace
Skutečnost k 31. 12. 2016 (v Kč)
Revitalizace veřejného prostranství (sídliště)

8.203.606,77

Počítačová síť městského úřadu

1.885.815,40

Ostatní dotace
Skutečnost k 31. 12. 2016 (v Kč)
Na hasiče – vybavení jednotky (úprava
radiostanic) - OK

5.000,00

Hanácký divadelní máj 2016 – MK

30.000,00

Hanácký divadelní máj 2016- OK

50.000,00

Volby (zastupitelstva krajů)

70.000,00

ZŠ

84.000,00

Dostavba kanalizace a ČOV (úroky)

107.344,39

Turistické informační centrum - OK

30.000,00

Kříž na prostějovském kopci - OK

50.000,00

Výkon sociální práce - MPSV

353.000,00

Výdaje JPO - mzdy

140.120,00

Rekonstrukce kina OKO - OK

400.000,00

ZUŠ – Svátek hudby - OK

20.000,00

DDM ORION-Čertoviny - OK

20.000,00

ZŠ-„Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělání
v Němčicích n.H.
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2.751.434,00

9. Majetek města
Počáteční stav
k 1. 1. 2016 (v Kč)
2.299.249,26

Konečný stav
k 31. 12. 2016 (v Kč)
2.357.208,26

Dlouhodobý hmotný majetek

500.649.680,04

507.492.037,46

Dlouhodobý finanční majetek

200.000,00

200.000,00

Zásoby

235.028,23

124.587,36

Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek

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. 2016
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Němčická
163
163
rozvojová s.r.o.

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

163

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)

-1,6

0

-2

-1
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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 2016
Organizace

Částka v (Kč)

Účel

Svaz tělesně postižených

5.000,00

Český svaz chovatelů

5.000,00

na činnost spolku - rehabilitace
na výstavu drobného zvířectva
v době hodů a nákup materiálu na
údržbu areálu

Svaz tělesně postižených Prostějov

3.000,00

TJ Sokol Němčice nad Hanou

30.000,00

Sociální služby města Přerova

3.000,00

spolufinancování sociálních služeb

DDM ORION Němčice nad Hanou

22.000,00

Oblastní Charita Přerov

2.500,00

Čertoviny
služba Občanské poradny a poradna
pro dlužníky

Myslivecký spolek Němčice nad Hanou

10.000,00

oprava fasády na budově myslivny

Hospic na Svatém Kopečku

3.000,00

zajištění provozu na Svatém Kopečku
sanace vlhkosti zdiva věže u kostela
sv. Maří Magdalény

Římskokatolická farnost Němčice nad
Hanou
Zastavme utrpení z.s., Křelov
Celkem

200.000,00
10.000,00
293.500,00
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kompenzační pomůcky
na pronájem cvičebních prostor
v Sokolovně Němčice nad Hanou

veterinární výlohy dvou psů

Finanční příspěvky

Svaz tělesně postižených

Český svaz chovatelů

Svaz tělesně postižených Prostějov

TJ Sokol Němčice nad Hanou

DDM ORION Němčice nad Hanou

Oblastní Charita Přerov

Římskokatolická církev

Hospic na svatém Kopečku

Myslivecký spolek Němčice nad Hanou

Sociální služby města Přerova

10.2 GRANTY SPOLUPRÁCE 2016 A SPORT 2016
Poskytnutí grantů v programu "SPOLUPRÁCE 2016" a "SPORT 2016"
SPOLUPRÁCE
ORGANIZACE - ŽADATEL

TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou
MO MRS
Hobby klub
SDH Němčice nad Hanou
FK Němčice nad Hanou
NS Pantlék
Klub přátel ZUŠ
DOM ZUŠ
Jiří Fáber
POŠ Němčice nad Hanou

CELKEM

SPORT

POSKYTNUTÁ
DOTACE
CELKEM

požadováno

poskytnutá
dotace

požadováno

poskytnutá
dotace

(Kč)

(Kč)

(Kč)

(Kč)

(Kč)

25.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

55.000,00

25.000,00
25.000,00
22.240,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00
22.240,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

197.240,00

197.240,00
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22.160,00
30.000,00

22.160,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

25.000,00
25.000,00
44.400,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00

142.160,00

142.160,00

339.400,00

11. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje na základě žádosti dle
§ 42 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Závěr zprávy:
Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou
k závěrečnému účtu města.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů byla v roce 2016 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových
organizací, žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla
provedena Ing. Janou Oulehlovou a přizvanými osobami – na základě pověření Rady města –
Ing. Bc. Lenkou Zábojovou a Ing. Veronikou Zábojovou (externí kontrolní subjekt) ze dne
26. 6. 2016. U neziskových organizací (spolků) byla provedena veřejnosprávní kontrola
u přijatých Grantů města za roky 2015 pověřeným pracovníkem MěÚ – Ing. Janou
Oulehlovou.
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11.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2016 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 MěÚ Němčice nad Hanou.

11.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2016. Ve smyslu § 9 zákona o finanční kontrole byla provedena externí firmou
veřejnosprávní kontrola u všech příspěvkových organizací města Němčice nad Hanou:





Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou

Kontrola u všech příspěvkových organizací města byla zaměřena na hospodaření
s majetkem, interní doklady, vnitřní směrnice, inventarizace. Dále bylo kontrolováno čerpání
rozpočtu od zřizovatele na vybraném vzorku měsíčního čerpání rozpočtu od zřizovatele.
Předmětem kontroly byl i svěřený a vypůjčený majetek ve vztahu ke zřizovateli.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Na základě výsledků kontrol byly uloženy opatření k nápravě, která jsou postupně plněna.
Dále byly vykonány veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:
 Skupina historického šermu AQUA FORTIS o.s., IČ: 22823581
 MO MRS Němčice nad Hanou, IČ: 00557170
Kontroly byly zaměřeny na použití příspěvku poskytnutého městem, na činnost
neziskových organizací.
V rámci veřejnosprávní kontroly byla provedena kontrola u příjemce vypůjčených finančních
prostředků města Němčice nad Hanou:
 Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou, IČ: 26528185
Předmětem kontroly bylo použití Návratné finanční výpomoci v roce 2015. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné nedostatky
Na základě pověření Rady města Němčice nad Hanou byla provedena kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky na základě smluv o opakovaném krátkodobém pronájmu. Kontrola
byla provedena pověřeným kontrolním orgánem.
Předmětem kontroly byla kontrola uzavřených smluv o opakovaném krátkodobém pronájmu
na budovách, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou:
 Sokolovna, Sokolská 421, Němčice nad Hanou
 Sportovní hala Suprovka, Tyršova 651, Němčice nad Hanou
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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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 2016 při své činnosti poradenské činnosti právníka JUDr. Jarmily
Pospíšilové, Mgr. Vladimíra Dvořáčka, JUDr. Evy Vašíčkové a Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové při
řešení složitějších právních záležitostí města. Konzultace v oblasti daňové problematiky
zajišťovala pro město Ing. Bc. Lenka Zábojová. Výdaje na tyto služby činily celkem 211.023,60
Kč.

13. Závěr
I v roce 2017 si Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou stanovilo řadu úkolů v oblasti
obnovy majetku města a investic. Patří mezi ně například rekonstrukce komunikace v ulici
Zahradní, rekonstrukce střechy a zateplení budovy hasičské zbrojnice. Vybudování
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v ulici Masarykova. Oprava rozvodů vody
a rekonstrukce koupelen bytů Domu s pečovatelskou službou. Příprava projektové
dokumentace pro velkou investiční akci, plánovanou na roky 2018 – 2019, VI. etapa
rekonstrukce ZŠ.
Věřme, že se nám podaří plány realizovat a naše město bude opět o krůček dál.

Ivana Dvořáková
starostka
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