Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Výroční zpráva
za rok 2017

Obsah
1. SLOVO STAROSTKY MĚSTA ....................................................................................................... 3
2. ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A STATISTICKÉ ÚDAJE ................................................. 6
3. VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY .......................................................................................................... 7
3.1 SAMOSPRÁVA MĚSTA ......................................................................................................................................... 7
3.1.1 Výbory .................................................................................................................................................. 9
3.1.2 Komise.................................................................................................................................................. 9
3.2 STÁTNÍ SPRÁVA ............................................................................................................................................... 10
3.2.1 Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury ............................................................................................. 10
3.2.2 Stavební úřad ..................................................................................................................................... 12
3.2.3 Životní prostředí ................................................................................................................................. 13
3.2.4 Oddělení místních poplatků ................................................................................................................ 15

4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU.................................................................. 18
5. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ V ROCE 2017 .................. 18
6. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .................................................................................................... 37
6.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ........................................................................ 37
6.2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ......................................................... 37
6.3 MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, OKRES PROSTĚJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE............................................. 37
6.4 ORION – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE............................................. 37
6.5 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017...................................................................................... 38

7. NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE MĚSTĚ NĚMČICE NAD HANOU ..................................... 38
8. HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2017 ....................................................................................... 39
8.1 PŘÍJMY.......................................................................................................................................................... 40
8.2 VÝDAJE ......................................................................................................................................................... 40
8.3 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ..................................................................................................................................... 41
8.4 INVESTIČNÍ VÝDAJE .......................................................................................................................................... 41
8.5 DOTACE ........................................................................................................................................................ 41
Dotace na provoz ........................................................................................................................................ 41
Ostatní dotace ............................................................................................................................................. 42

9. MAJETEK MĚSTA .................................................................................................................... 43
9.1 ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA ................................................................................................................................. 43
9.2 MAJETKOVÉ ÚČASTI ......................................................................................................................................... 43

10. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY MĚSTA ................................................................................................ 44
10.1 FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK (INDIVIDUÁLNÍ GRANTY, FINANČNÍ DARY) MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU SPOLKŮM Z ROZPOČTU MĚSTA
PRO ROK 2017 ..................................................................................................................................................... 44
10.2 GRANTY SPOLUPRÁCE 2017 A SPORT 2017 .............................................................................................. 45

11. KONTROLNÍ ČINNOST ........................................................................................................... 46
11.1 VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA .......................................................................................................................... 46
11.2 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ........................................................................................................................... 47

12. EXTERNÍ SLUŽBY ................................................................................................................... 48
13. ZÁVĚR .................................................................................................................................. 48

2

1. Slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám Výroční zprávu města Němčice nad Hanou za rok 2017, ve
které naleznete informace o změnách v samosprávě a hodnocení činnosti
státní správy jednotlivých odborů. Získáte přehled o kulturně-společenském
dění ve městě a o aktivitách příspěvkových a neziskových organizací. Velmi
důležitou kapitolou je pak hospodaření města, stav majetku a finanční
podpora, kterou město poskytuje jiným organizacím.
Výroční zpráva je předkládána v elektronické podobě a najdete ji na webových stránkách
města, nebo vám na požádání bude poskytnuta na nosiči CD.
Změny, které nastaly ve složení zastupitelstva a rady města v průběhu roku 2017. Na funkci
člena rady rezignoval v říjnu 2017 Bc. Marek Antel, za kterého byl zvolen do rady města
Roman Mizera. V říjnu rezignoval na funkci radního i zastupitele Milan Tesařík. Do rady byl
zvolen Ing. Radoslav Borovička, v zastupitelstvu jej nahradila Marie Janíčková. Došlo také ke
změně předsedy Finančního výboru, kde za Milana Tesaříka byla zastupitelstvem města
zvolena Mgr. Hana Vojancová.
Několik důležitých čísel k rozpočtu města Němčice nad Hanou za období hodnoceného roku
2017.
Příjmy pro tento rok schválilo zastupitelstvo města ve výši cca 47 mil. Kč. Skutečné příjmy
činily na konci roku 77 mil. Kč, což znamená, že příjmy byly překročeny téměř o 30 mil. Kč.
Nejvyšší položkou je příjem poplatků ze skládky SUEZ Využití odpadů a.s., který byl o 14 mil.
Kč vyšší oproti plánu. U výdajů je tomu jinak. Plánovaná částka 51 mil. Kč byla překročena
pouze o 9 mil. Kč, což svědčí o tom, že i tento rok se nedařilo realizovat plánované investiční
akce a opravy a to jednak z důvodu neúspěchu v žádosti o dotace, v některých případech pak
neschopnost zastupitelstva najít společnou řeč, kompromisní řešení a zajistit tak realizaci
projektů. Například vybudování sběrného dvora, revitalizace mlýnského náhonu. Město na
konci roku 2017 vykazovalo přebytek téměř 30 mil. Kč. Podrobnou zprávu o hospodaření
města, výsledku prováděných kontrol, prověřujících správnost hospodaření naleznete v této
výroční zprávě. Vystihuje skutečný obraz o finančním zdraví města s dopady do dalšího
života města v budoucnu.
Podařilo se zrekonstruovat komunikaci, chodníky a osvětlení v ulici Zahradní nákladem 4,7
mil. Kč. Tato akce byla hrazena z vlastních zdrojů města, s žádostí o dotaci jsme 2x neuspěli.
Byla provedena dlouho plánovaná rekonstrukce koupelen a rozvodů vody na DPS. I tato
oprava v hodnotě 2,2 mil. Kč byla financována z vlastních prostředků města, s individuální
žádostí o dotaci u Olomouckého kraje jsme neuspěli. Na rekonstrukci budovy hasičské
zbrojnice /oprava střechy, fasáda a zajištění energetických opatření/ získalo město dotaci
z OPŽP, celkové náklady činily 1,9 mil. Kč. Na sídlišti bylo vybudováno nové venkovní
sportovní fitness v hodnotě přes půl milionu korun. Na vybavení hřiště cvičebními prvky jsme
získali 300 tis. Kč darem od společnosti SUEZ Využití odpadů a.s. Mezi větší opravy majetku
města patří oprava šaten u tréninkového hřiště na fotbalovém stadionu, oprava chodníků
v Trávnické ulici, oprava hasičské plošiny, oprava topení v budově ZUŠ, zhotovení fasády
v zadní části budovy kina, restaurování kamenného kříže u zemědělského družstva. V tomto
roce byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulici Šafaříkova,
projektová dokumentace na další etapu rekonstrukce budovy základní školy, projekt na
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vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na tzv. velké ploše a projektová
dokumentace na vybudování infrastruktury středem velké plochy, ve fázi pro územní řízení.
Celkovou koncepci využití celé plochy po cukrovaru se bohužel nepodařilo v zastupitelstvu
schválit. Řeší se pouze dílčí využití pozemků. Celkem vynaložilo město na provedení oprav
majetku částku 4,5 mil. Kč. Na investice pak bylo v roce 2017 profinancováno cca 11 mil. Kč.
Co se v našem městě daří udržovat a rozvíjet, je kulturně-společenský život. Motorem
kulturně-společenského života je tým kulturního střediska - kulturní referent, knihovnice,
promítači a technici, kteří zajišťují technické zázemí v budově kina i na venkovních akcích. A
především zajišťují organizaci všech akcí, ať je pořádá samotná kultura, či některé
z příspěvkových a neziskových organizací.
Díky městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, kterými jsou základní škola, základní
umělecká škola, ORION - Středisko volného času a mateřská škola. Všechna tato zařízení
připravují řadu skvělých kulturních, sportovních a společenských akcí, které nahrazují
finančně náročnou tzv. dováženou kulturu, a to na vysoké umělecké úrovni. A pozadu
nezůstávají ani neziskové organizace, kterých působí v Němčicích nad Hanou celkem 23 a
mnohé z nich připravují po celý rok skvělé akce nejen pro občany našeho města, ale pro celý
mikroregion. Téměř na žádné akci nechybí hasiči. Spolupracují s příspěvkovými organizacemi
i řadou neziskovek, zajišťují bezpečnost při větších kulturních akcích a sami řadu zajímavých
akcí pořádají. Radost máme z výsledků našeho oddílu krasojízdy, který má řadu mladých
členů a dosahuje vynikajících výsledků v rámci ČR i Evropy. U fotbalového klubu je nutno
ocenit mravenčí a náročnou práci při trénování mladých fotbalistů. Je dobře, že se do této
záslužné činnosti zapojují i rodiče. Nelze vyjmenovat všechny aktivity, které neziskové
organizace realizují. Každopádně si zaslouží poděkování.
V lednu jsme slavnostně otevřeli rekonstruovanou část budovy kina. Rekonstrukcí jeviště
jsme zlepšili podmínky pro konání jak Divadelních pátků, tak především Hanáckého
divadelního máje, což všechny hostující soubory velmi oceňují. Skvělou práci odváděla naše
knihovnice Mgr. Jitka Hanáková přípravou besed, přednášek, soutěží a prací knihovnice. A
že je opravdu skvělou knihovnicí, to potvrdil výsledek soutěže „Vesnice roku 2017“, kde byla
právě naše knihovna v rámci kraje oceněna jako nejlepší a úspěch slavila i v rámci ČR.
Základní umělecká škola je pilířem kulturního života města. Prezentace výsledků práce
jednotlivých oborů na různých akcích nejen v Němčicích svědčí o vysoké kvalitě naší ZUŠ.
Večer komorní hudby, koncert dechového orchestru, Svátek hudby, Zpívání u stromečku. To
jsou ty největší akce. Ale menších koncertů, besídek a programů jsou v roce desítky. Radost
nám dělá i národopisný soubor Pantlék. Reprezentuje město na různých soutěžích doma i
v zahraničí. Je dobře, že udržuje také velikonoční tradice – hrkání, Smrtnou neděli a stará se
o naše kroje. Velmi, u rodičů, oblíbenou akcí je Akademie ZŠ, která stále roste a stává se
téměř profesionálním programem. Je fajn, že naši žáci dostávají při této akci prostor se
realizovat, seznámit se v jevištním vystoupením. Všechny tyto příspěvkové organizace
pomáhají městu ve spolupráci s kulturní referentkou připravovat řadu zajímavých a
inspirativních programů pro naše seniory, které se konají na jaře a na podzim střídavě v sále
sokolovny a sportovní hale Suprovka. A že jsou programy kvalitní, o tom svědčí stále větší
zájem našich starších spoluobčanů. Nejvíce byly oceněny dílničky v základní škole. V letošním
roce město zadalo poslední kulturní památku k restaurování. Jedná se o kříž na konci města
směrem na Mořice. Celkem jsme za posledních 10 let restaurovali 16 kulturních památek.
Hlavním protagonistou, restaurátorem našich památek je MgA. Martin Parobek, který o naše
kříže a památky pečuje zodpovědně. Krásnou akcí, kdy propagoval restaurátorskou práci,
bylo umývání našeho Šikulky v kašně na Palackého náměstí. Děti z mateřské školy měly
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možnost Šikulku pěkně vydrhnout houbičkami a pak i vyzkoušet techniku pana restaurátora
a Šikulku pěkně ostříkat vodou.
Vážení spoluobčané, věřím, že vám výroční zpráva města poskytne dostatek informací o
činnosti samosprávy, státní správy i o kulturně-společenském životě Němčic nad Hanou.
Na webových stránkách můžete v průběhu roku sledovat všechny připravované akce a
získáte zde všechny potřebné informace o zajišťování služeb občanům.
Děkuji všem občanům, kteří se aktivně podílejí na úklidu veřejných prostor kolem svého
bydliště, za péči o zahrádky a květinovou výzdobu svých domů. Děkuji za aktivní činnost
neziskovým organizacím, bez kterých by náš společenský život nebyl tak pestrobarevný.
Těším se na setkávání s Vámi při zajímavých akcích, kterých je u nás stále dost, a budu
vděčná za každý Váš námět ke zlepšení života v našem městě.
Ivana Dvořáková
starostka města Němčice nad Hanou
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2. Základní informační, identifikační a statistické údaje
Město Němčice nad Hanou leží v jihovýchodní části kraje Olomouckého, na levém břehu
řeky Hané v nadmořské výšce 204 metrů a rozkládá se na území o katastrální výměře
1 202 ha.
Adresa, kontakt:
Město Němčice nad Hanou
Palackého nám. 3
798 27 Němčice nad Hanou
Telefon:
582 386 012, 582 302 311
ID datové schránky: udbb4fb
e-mail:
podatelna@nemcicenh.cz
IČ:
00288497
DIČ:
CZ00288497
Číslo účtu:
155969756/0300, ČSOB a.s.
Počet částí:
Katastrální výměra
Nadmořská výška:
Počet obyvatel k 1. 1. 2017:
Počet cizinců s povoleným pobytem:

1
1 202 ha
204 m n. m.
1946
67

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
ORION – Středisko volného času Němčice nad
Hanou
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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

Bc. Marek Antel
Roman Mizera
(od 12.10.2017)
Martina Kouřilová
Milan Tesařík
Ing. Radoslav Borovička
(od 12.10.2017)

SNK města Němčice nad Hanou
ANO NĚMČICÍM

Ivana Dvořáková

ČSSD

Ing. Jan Vrána

SNK města Němčice nad Hanou

Bc. Marek Antel
Milan Tesařík
Marie Janíčková
(od 14.10.2017)
Jaromír Snídal

SNK města Němčice nad Hanou
KSČM
KSČM

Mgr. Hana Matušková
Martina Kouřilová

ČSSD
ČSSD

Mgr. Hana Vojancová

ČSSD

člen rady
člen rady
člen rady
členové ZM

ČSSD
KSČM
KDU-ČSL

SNK města Němčice nad Hanou

Ing. Radoslav Borovička KDU-ČSL
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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
ANO NĚMČICÍM

Roman Mizera

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

KSČM

Milan Tesařík

Marie Janíčková

Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města

VOLENÉ ORGÁNY
Rada města
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Starostka

MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.1.1 Výbory
Finanční výbor ve volebním období 2014-2018
předseda:
Mgr. Hana Vojancová
členové:
Ing. Oldřich Plchot, Mgr. Olga Fidrová, Alice Štěpánková, Ing. Kateřina
Mitanová
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:
Ludmila Vránová, Jana Stratilová, Blanka Snídalová, Eva Chytilová, Jiřina
Kyseláková, Jaroslava Zatloukalová, 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
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Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014-2018
předseda:
Jaromír Snídal
tajemník:
Bc. Martina Lakomá
členové:
Ing. Helena Zahradníková, František Žvátora, Ing. Martin Ernst PhD.,
Zdenek Korvas, Bc. Hana Ticháková, Bc. Anna Vévodová
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, Zbyněk Špaček, Ing.
František Kouřil

3.2 Státní správa
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:
 ekonomického,
 sociálního, vnitřních věcí a kultury,
 stavebního, životního prostředí a investic.
Ing. Ivana Korvasová
tajemnice MěÚ

Na výdaje spojené s výkonem státní správy na rok 2017 byl městu poskytnut příspěvek od
státu ve výši 3.067.300,00 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 Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury
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 2017 sepsáno s klienty 92 úředních záznamů. Bylo
provedeno 16 sociálních šetření.
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: 2
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Informační systémy veřejné správy
2015
Czech POINT

2016

2017

počet úkonů

Výpis z katastru nemovitostí

32

4

25

Výpis z rejstříku trestů

26

9

36

Výpis z obchodního rejstříku

3

1

3

Výpis z živnostenského rejstříku

0

0

1

Výpis z bodového hodnocení řidičů

4

1

4

Výpis údajů z registru osob

0

0

16

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

6

10

12

12

14

21

32

24

40

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

8

14

31

892

609

515

Položky pošty: dotazy – policie, soudy

Matrika, evidence obyvatel
2015
MATRIKA

2016

2017

počet úkonů

Zápis o určení otcovství

8

4

7

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

0

4

1

Zápis narození v cizině pro zvláštní matriku v Brně

0

0

1

Potvrzení o žití pro použití v cizině

4

1

2

Vystavení druhopisu matričního dokladu

4

9

21

Osvědčení k církevnímu sňatku

3

4

2

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

0

3

1

Uzavření manželství

7

7

9

Řízení o změně příjmení

1

0

1

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

0

1

1

Rozhodnutí o povolení o změně příjmení

1

1

1

Úmrtí občanů

29

13

7

Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin

0

0

0

Ověření podpisů

326

312

297

Ověření stran textu

268

98

118
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EVIDENCE OBYVATEL
Přihlášení k trvalému pobytu

56

65

59

Změna trvalého pobytu v místě

14

17

17

Záznam o odhlášení z trvalého pobytu

49

35

52

Řízení o zrušení trvalého pobytu

4

7

3

Zápis o narození dítěte

14

10

19

Záznam o uzavření manželství

6

9

7

Záznam o úmrtí

29

18

20

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 2017 v porovnání s rokem 2016 a 2015
2015
VYDANÁ VYJÁDŘENÍ
vyjádření, potvrzení, stanoviska, včetně stanovisek k PD
staveb
vyjádření a stanoviska k činnostem požadovaných
stavebníky, obcemi a jiných speciálních stavebních
úřadů apod.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

2016

2017

počet úkonů
205

60

51

209

8

24

územní rozhodnutí o umístění stavby

9

10

18

územní souhlasy k umístění a provedení stavby

46

56

58

územně plánovací informace

0

0

0

stavební povolení

23

22

18

souhlasy s provedením stavby

36

24

14

rozhodnutí o změně stavby

2

4

6

prodloužení lhůty k dokončení stavby

2

3

2

kolaudační rozhodnutí

1

0

5

kolaudační souhlas

30

26

21

STAVEBNÍ ÚSEK

12

sdělení k povolení odstranění stavby

8

11

3

potvrzení o provedené demolici

10

4

7

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

47

20

18

216

22

29

1

2

0

vydány veřejnoprávní smlouvy

15

2

0

zastavení stavby

1

0

0

dodatečné povolení

0

0

1

stížnosti na špatný technický stav

16

3

5

dělení pozemků

92

9

21

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.
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.

Přehled jednotlivých řízení a vyjádření v oblasti životního prostředí za rok 2017 a srovnání
s rokem 2016
STÁTNÍ SPRÁVA

2016

2017

Orgán ochrany přírody a krajiny

počet úkonů

rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les

9

10

vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les

3

1

zaslání podnětu k prošetření ČIŽP

1

0

souhlas k ošetření památného stromu

0

1

1

1

0

0

Odpadové hospodářství
zpracování ročního hlášení o produkci odpadu dle zák. o odpadech
Ovzduší
vyjádření dle § 11, odst. 4 zákona č. 201/2012
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Ostatní
vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení

7

6

ostatní vyjádření a sdělení

2

4

postoupení věci týrání zvířete dle veterinárního zákona

0

0

Celkem

23

23

Akce pro zkvalitnění životního prostředí v roce 2017
1)
Mlýnský náhon – problematika se řeší od roku 2016, od kdy je zpracována
projektová dokumentace s názvem „Revitalizace mlýnského náhonu v Němčicích nad
Hanou“. Celková realizace tohoto projektu však nebyla v zastupitelstvu města schválena. Po
dlouhých jednáních se zastupitelstvo města rozhodlo projekt rozdělit na část revitalizační,
která se realizovat nebude a na část inventarizační (dřeviny), kterou byla vůle zastupitelstva
města realizovat.
Ke schválení byl předložen návrh na výběr dodavatele, který by provedl kácení dřevin, ořez,
výsadbu, frézování pařezů a vzal by na sebe všechna rizika s tím spojená a také následnou
záruku za hotové dílo.
Tento záměr opět nebyl schválen na zastupitelstvu města, i když jej doporučila i Komise pro
životní prostředí. Řešení problematiky dřevin Mlýnského náhonu přešla do dalšího roku
2018.
2)
Sběrný dvůr města Němčice nad Hanou a nastavení dalších motivačních systémů
pro třídění odpadů v našem městě – problematika výstavby sběrného dvora se projednává
od roku 2016, kdy probíhala první jednání o tom, kde a za jakých podmínek sběrný dvůr
město vybuduje.
Město má v odpadovém hospodářství dobře našlápnuto, avšak je vše neuspořádané a
nesystémové. Aby mohlo město dál rozvíjet systém třídění odpadů, je nutné využít další
možnosti a to vybudování sběrného dvora a zavedení systému „zaplať, kolik vyhodíš“.
Vybudování sběrného dvora sloužícího městu a občanům Němčic nad Hanou vychází jak ze
Strategického plánu rozvoje města Němčice nad Hanou, který schválilo usn. č. 182/20142018/ZM Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou, tak také z Plánu odpadového
hospodářství, který schválila usn. č. 1086/2014-2018/RM Rada města Němčice nad Hanou a
zastupitelstvo města jej vzalo na vědomí.
Nejbližší sběrný dvůr je v Kojetíně, který slouží výhradně pro občany Kojetína a pak sběrný
dvůr v Ivanovicích na Hané, kde za uložení odpadu občan z jiné obce platí.
Sběrný dvůr by byl důležitou součástí dobrého fungování odpadového hospodářství města
Němčice nad Hanou a popřípadě také budoucího obchodování s komoditami, jelikož odpad
je v dnešní době brán jako velmi výhodná surovina.
Ve sběrném dvoře by byla možnost uložit: nebezpečný odpad, stavební odpad, objemný
odpad, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, sklo, tetrapaky), bioodpad,
elektroodpad, tedy vše na jednom místě oproti stávající situaci.
Vybudovaný sběrný dvůr po zavedení čím dál více populárního motivačního systému PAYT –
Pay as you throw – Zaplať, kolik vyhodíš. Zjednodušeně řečeno - Sběr a svoz komunálního
odpadu a vybraných vytříděných složek bude pro jednotlivé domácnosti evidován zavedením
čárových kódů a v systému bude vedeno kolik popelnic a jak moc naplněných (1/4, ½, celá)
domácnost vyvezla a také kolik pytlů s vytříděným odpadem domácnost odevzdala. Do
systému bude moci sama domácnost nahlížet a zkontrolovat si tak svoje odpadové
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hospodářství. Ve sběrném dvoře by mohla domácnost (z výše popsaných bytových domů)
odevzdat pytle s plasty s čárovým kódem, který by je přiřadil k jejich domácnosti.
Zavedení tohoto motivačního systému by bylo dalším krokem k lepšímu, efektivnějšímu
nakládání s odpady, k ušetření finančních prostředků jak města, tak i našich občanů a
zapojení bude pro občany dobrovolné. Pro dobře hospodařící občany, kteří budou třídit
kvalitní odpad a tím sníží svoji produkci směsného komunálního odpadu, by tak mohla
vzniknout motivační úleva z poplatku, dle toho jak celý systém město nastaví.
Na výstavbu sběrného dvora byla také v roce 2017 možnost čerpat dotaci až ve výši 80%.
V dnešní době je iniciativa výstavby sběrného dvora pozastaveno, jelikož zastupitelstvo
města nedalo této aktivitě zelenou.
3)
Obnova remízku „Masarykova lípa“ a výsadba doprovodné liniové zeleně – v
extravilánu města Němčice nad Hanou je velký nedostatek zeleně. Na tuto skutečnost již
také poukazovala Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou.
Pracovnice životního prostředí města Němčice nad Hanou začala tuto situaci řešit ve
spolupráci s Ing. Ernstem, pracovníkem Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity a také
členem Komise pro životní prostředí.
Projekt obsahuje liniovou výsadbu kolem polní cesty k „Masarykově lípě“ a dále až po
„Chytilův remízek“, liniovou výsadbou kolem polní cesty směrem na Pivín až ke křižovatce s
polní cestou ke „Kamenné boudě“ a dále také revitalizací remízku, kde je mimo jiné nově
vysazena lípa na památku T. G. Masaryka.
Zpracování a podání žádost o dotaci pro město provedla Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v rámci spolupráce s městem Němčice nad Hanou. Projektovou dokumentaci
vypracovala společnost Paměť krajiny, s.r.o., Divadelní 3, 60200 Brno.
Realizace této akce je již úspěšně ukončena a to veřejnou zakázkou vybrané firmy Ing. Tomáš
Vávra, Požárníků 259/15, 76701 Kroměříž – Vážany.
4)
Projektová dokumentace „Obnova zeleně v ulici Masarykova, Němčice nad Hanou“
- v roce 2017 nechalo město zpracovat tuto projektovou dokumentaci tak, aby ulice dostala
jednotný a nový vzhled.
Úprava se týká Masarykovy ulice od Šejkrbaru č.p. 138 až po poslední rodinný dům směrem
na Měrovice na Hané č.p. 501 a to po obou stranách ulice tam, kde nám to majetkové vztahy
dovolí.
Bohužel realizace této projektové dokumentace následně nebyla k realizaci schválena.

3.2.4 Oddělení místních poplatků
Místní poplatky
Zavedení místních poplatků stanoví město v samostatné působnosti obecně závaznou
vyhláškou (dále OZV) dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o místních poplatcích).
Město Němčice nad Hanou zavedlo tyto místní poplatky:
• OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů,
• OZV č. 2/2010, o místní poplatku za užívání veřejného prostranství,
• OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity,
• OZV č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Příjmová část rozpočtu
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Rozpočet původní:
700.000,00 Kč
Rozpočet upravený:
668.330,00 Kč
Plnění:
668.330,00 Kč
% plnění:
95,48 %
Sazba poplatku pro rok 2017 zůstala ve stejné výši jako v roce 2016, tzn. 360,00 Kč za osobu,
která měla na území města Němčice nad Hanou trvalý pobyt, včetně pobytu cizinců. U
poplatníků, kteří měli ve vlastnictví stavbu určenou pro individuální rekreaci, rodinný dům
nebo byt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, byla sazba jen za jednu osobu 360,00
Kč. Termín splatnosti poplatku byl upraven na jeden termín a to do 31.5. daného
kalendářního roku.
V roce 2017 doplácelo město ze svého rozpočtu rozdíl mezi sazbou stanovenou v OZV a

skutečnými náklady. Doplatek na jednoho poplatníka v roce 2017 činil 86,95 Kč. Dále byl
hrazen poplatek za poplatníky, kteří byli od poplatku osvobozeni, nebo jim byla poskytnuta
úleva.
K datu 31.12.2017 bylo od poplatku osvobozeno 25 osob dle OZV čl. č. 6 a úleva 50 % byla
poskytnuta 10 osobám.
K 31.12.2017 z celkového počtu 2030 poplatníků bylo evidováno 82 dlužníků (4,04 %), jejichž
výše nedoplatků činila 28.800,00 Kč.
Všem dlužníkům byly zaslány výzvy.
Poplatek ze psů
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

75.000,00 Kč
66.337,00 Kč
66.337,00 Kč
88,45 %

K datu 31.12.2017 bylo v evidenci 287 poplatníků.
Předmětem poplatku je pes starší 3 měsíců. Poplatek je povinen platit držitel psa, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Za každého
dalšího psa se sazba zvyšuje. Dle OZV je stanovena sazba pro poplatníky mající trvalý pobyt v
bytovém domě za 1 psa 500,00 Kč a každého dalšího psa činí poplatek 650,00 Kč. Pro
poplatníky mající trvalý pobyt v rodinné domě je sazba poplatku 300,00 Kč a za každého
dalšího psa činí poplatek 450,00 Kč. Je-li držitelem psa poživatel důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku za 1 psa 200,00 Kč a za každého dalšího 300,00
Kč.
Poplatek ze psů je splatný do 30.6. daného kalendářního roku.
Za kalendářní rok 2017 bylo evidováno 7 dlužníků, což jsou cca 2,4 % z celkového počtu
poplatníků a celková dlužná částka byla 2.650,00 Kč. Všem dlužníkům byly zaslány výzvy k
uhrazení poplatkové povinnosti v náhradní lhůtě.
Poplatek z ubytovací kapacity
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

1.000,00Kč
447,00Kč
447,00Kč
44,7 %
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Předmětem poplatku jsou jednotlivá využitá lůžka v zařízeních určených pro přechodné
ubytování za úplatu. Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která poskytuje přechodné ubytování.
Dle OZV činí poplatek za každé užité využité lůžko a den 3,00 Kč. K 31.12.2017 bylo za
ubytovací kapacitu vybráno 447,00Kč.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Rozpočet původní:
60.000,00 Kč
Rozpočet upravený:
44.074,00Kč
Plnění:
44.074,00Kč
% plnění:
73,46 %
K 31.12.2017 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 44.074,00 Kč. Při
vybírání poplatku bylo postupováno dle OZV města Němčice nad Hanou.
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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
V roce 2017 nastoupil do funkce vedoucí stavebního úřadu stávající referent stavebního
úřadu a nově bylo obsazeno místo referenta stavebního úřadu. Tento úředník bude
absolvovat vstupní vzdělávání úředníků a bude absolvovat Zkoušku odborné způsobilosti na
úseku stavebního úřadu.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno zejména na novely zákonů na všech úrovních
státní správy.
Jednotliví zaměstnanci, podle zaměření svých činností, absolvovali akreditovaná školení. Pro
řádný výkon odborných agend všichni zaměstnanci (úředníci i neúředníci) absolvovali 34
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. Zkoušku zvláštní odborné
způsobilosti absolvovali 3 úředníci (Bc. Marketa Burá, Bc. Hana Pozdíšková Nentvichová, Ing.
Jana Oulehlová)
Stav zaměstnanců městského úřadu k 31.12.2017 činil 25 zaměstnanců, z toho 16 v
administrativních činnostech a 9 v manuálních činnostech a správě objektů města.
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5. Společenské a kulturní dění a významné události ve městě v roce
2017
LEDEN
Slavnostní otevření kina
Po náročné rekonstrukci budovy kina, která probíhala v závěru roku 2016, byl sál 19. ledna
2017 slavnostně otevřen. Sešli se tu zástupci města, firem realizujících rekonstrukci i
představitelé místního kulturního a společenského života.
Ve foyer kina byla připravena výstava „Historie a současnost lidového domu v Němčicích
nad Hanou“. Zajímavostí byly fotografie z historie DS Na štaci a jemu předcházejících
divadelních spolků, fotografie z promítací kabiny a výčet promítačů, kteří zde v průběhu let
působili.
Na slavnostním večeru, který byl zahájen promítnutím krátkometrážního snímku,
zachycujícího průběh rekonstrukce budovy, vystoupila kapela Saša band ze ZUŠ Němčice nad
Hanou. Zakončením se pak stal slavnostní raut v divadelní šatně.
Dětský karneval
Ledové království, tak znělo téma dětského karnevalu, který se již tradičně konal poslední
lednovou neděli v němčické sokolovně. Akci organizovalo město Němčice nad Hanou ve
spolupráci se Střediskem volného času Orion a SDH Němčice nad Hanou - bohatý program
pro děti připravil zkušený tým volnočasových pracovníků z Orionu, hasiči se postarali o
občerstvení a pracovnice města zajistily bohatou tombolu a organizační zajištění. Děti si užily
odpoledne plné her, tancování a dobrodružství.
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ÚNOR
Cestopisná přednáška o Japonsku s Márovými
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových zavedla návštěvníky knihovny do Země vycházejícího
slunce. Posluchači se dozvěděli spoustu zajímavých informací o běžném životě místních lidí,
o japonské kultuře, gastronomii, přírodě, architektuře - to vše doplněné o humorné historky
z cest. Součástí projekce bylo také promítání dokumentárních filmů, které Márovi na svých
cestách točí.
Divadelní pátky
I když X. sezona Divadelních pátků byla zkrácena rekonstrukcí, probíhající v budově kina
OKO, podařilo se ihned, jak to jen bylo možné, divadlo přivést zpět na nová jevištní prkna.
Jako lednové představení byla uvedena komedie s vážným poselstvím „Ruská zavařenina“,
se kterou k nám zavítal Divadelní soubor Domu kultury Krupka. V únoru mohli milovníci
divadla zhlédnout hru „U Kočičí bažiny“ v nastudování Rádobydivadla Klapý, ze které místy
opravdu až mrazilo. Pro milovníky opery a operety byl v únoru připraven i hudební večer
„Když dva se rádi mají“, se kterým do Němčic nad Hanou zavítali pěvci Národního divadla
Moravskoslezského v Opavě. V březnu pak přijel Divadelní soubor Městského kulturního
střediska Kojetín s českou konverzační komedií „Když se zhasne“.

BŘEZEN
Březen měsíc čtenářů 2017
Březen jakožto „měsíc čtenářů“ byl v knihovně jedním z nejnabitějších měsíců a konalo se
mnoho besed a kulturních akcí pro dětské i dospělé návštěvníky knihovny.
Městská knihovna v roce 2017 vyhlásila poprvé svého „Čtenáře roku 2016“ - toho, který si za
rok 2016 vypůjčil a přečetl nejvíce knižních titulů ze všech čtenářů naší knihovny. Čtenářem
roku 2016 se stala paní Marie Pláňavová s počtem 205 vypůjčených knih za rok 2016.
Druhou nejlepší čtenářkou se stala paní Jiřina Vavříková a třetí paní Ludmila Oulehlová.
Součástí programu bylo také krásné hudební vystoupení slečny Elišky Smýkalové pod
vedením Ladislava Gazdaga - ředitele ZUŠ Němčice nad Hanou.
Součástí „Března měsíce čtenářů“ byly také naučné besedy pro děti z mateřské a základní
školy na podporu čtenářství.
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Příběh Mauglího v podání dětí ze ZUŠ
Spolupráce kulturního střediska a ZUŠ pokračovala i v následujících týdnech. V sále kina OKO
měli diváci na konci března možnost zhlédnout inscenaci „Příběh Mauglího“, kterou
nacvičily děti z literárně-dramatického oboru. Své dílko předvedly v rámci nedělního
představení pro veřejnost a také následující pondělí i dětem z němčické základní školy.
S tímto představením děti také vystoupily v rámci nesoutěžního programu přehlídky
Hanácký divadelní máj 2017, kde měly možnost představit se nejen dětskému publiku, ale
i odborné porotě. Děti dokonce poskytly i krátký rozhovor pro reportáž, kterou přijela
o přehlídce natočit TV Morava.
Večer komorní hudby
Začátek měsíce března patřil „Večeru komorní hudby“, který v sále kina OKO uspořádala
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou. Letos byl koncert spojen i se křtem CD Pavla
Nováka a pěveckého sboru Sedmikráska.
Během večera se na podiu vystřídalo více než 80 účinkujících z řad žáků i učitelů ZUŠ a také
členů Dechového orchestru mladých. V komponovaném programu vystoupil žesťový a
flétnový soubor, hudební formace Muzička s kytarovým souborem, Kočičí kvartet a také
Kopretinky – přípravný pěvecký sbor, který navštěvují děti z MŠ a 1. třídy ZŠ. Jako poslední
vystoupila kapela Sašaband a po ní už následoval zlatý hřeb večera – koncert Pavla Nováka.
Společně se sborem Sedmikráska Pavel Novák pokřtil i nově vydané CD, které spolu se
sborem natočili v němčickém nahrávacím studiu Deltaphon.
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DUBEN
Smrtná neděle
Se zimou se Němčice rozloučily tradičně v duchu folkloru. Národopisný soubor Pantlék si na
začátek dubna připravil program v sále kina OKO, kde děti i dospělí ze souboru předvedli
folklorní pásmo složené z nově nacvičených tanečků proložených jarními básničkami a
písničkami. Pálení Morany se sice pro nepřízeň počasí nekonalo, ale byla alespoň symbolicky
vynesena ze sálu kina.
Tanec houbiček
Další ze zajímavých představení si obory ZUŠ připravily v sále kina OKO ke konci dubna.
Taneční a literárně-dramatický obor společně nazkoušely veselé představení „Tanec
houbiček“. Představení navštívily i děti z němčické základní a mateřské školy.

Seniorům zahrála cimbálovka
Jarní setkání seniorů uspořádalo město Němčice nad Hanou v první dubnový pátek, kdy byl
v sokolovně v Němčicích nad Hanou přichystán velice lákavý kulturní program – koncert
cimbálové muziky Primáš. Po krátkém úvodu, který patřil již tradičně paní starostce a panu
místostarostovi, patřilo odpoledne už jen písničkám a veselení. Pro seniory bylo připraveno
bohaté občerstvení – zákusky napekli studenti cukrářského oboru z kroměřížské hotelové
školy a o řízky se postaral místní provozovatel gastronomických služeb – pan Brabec.
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KVĚTEN
Vyhlášení 12. ročníku literární soutěže „Andersenova hvězdička“
Literární soutěž „Andersenova hvězdička“ byla pro žáky základních škol vyhlášena v roce
2017 již po dvanácté a zúčastnili se jí nejen žáci naší základní školy, ale také žáci Základní
školy E. Beneše z Písku. Své práce zaměřené na poezii nebo prózu psali žáci na téma „Můj
sen“ a celkem se sešlo 71 prací od 72 nadějných autorů (jednu z prací vytvořila dvojice
autorek). Porotu ve složení Naděžda Tesaříková, Antonín Ošťádal a Jitka Hanáková čekal
nelehký úkol a to vybrat a odměnit ty nejlepší autory a motivovat je tak dále k tvůrčí literární
činnosti.
Beseda pro žáky základních škol získala na oblibě a v měsíci květnu byla připravena také pro
žáky ZŠ Němčice n. H, přesněji pro třídy 4. A a 4. B.
31. ročník Hanáckého divadelního máje
Osm intenzivních divadelních dnů prožívaly Němčice nad Hanou na přelomu dubna a května.
Divadelní přehlídka Hanácký divadelní máj 2017 opět lákala do města milovníky divadla
a ochotníky z různých koutů Moravy.
V programu 31. ročníku přehlídky se objevilo 11 ochotnických souborů z celé Moravy, z nichž
8 usilovalo o postup na Krakonošův divadelní podzim, a dvě představení soupeřila
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o nominaci na Popelku Rakovník. Jedno improvizační představení vzniklo dokonce přímo
v průběhu festivalu jako produkt režijního semináře.
Program přehlídky byl dramaturgicky pestrý a kromě komedií nabídl i psychologické či
venkovské drama, muzikál či noir komedii. Akci navštívilo celkem 1410 diváků. Odborná
porota, v níž zasedli Ladislav Valeš, Jaroslav Kodeš a Milan Strotzer, udělila celkem 17 cen a 9
čestných uznání.

Střední Hanou na kole
V roce 2017 se zrodila nová sportovní akce, která přilákala do Němčic kolem 250 cyklistů
z obcí Mikroregionu Střední Hané. Z naší obce startovalo 69 závodníků a pro každého, kdo
projížděl stanovištěm před knihovnou, bylo připraveno občerstvení a sladká odměna.

ČERVEN
Soutěž „Vesnice roku 2017“
Město Němčice nad Hanou se v roce 2017 opět zúčastnilo soutěže „Vesnice roku 2017“.
Hodnoticí komise krajského kola soutěže navštívila město v polovině měsíce června a byl pro
ni připraven bohatý program zaměřený z velké části na činnost Městské knihovny Němčice
n. H. – zahrnující také spolupráci knihovny s Mateřskou a Základní školou Němčice n. H., kam
se komise také podívala. Činnost ZUŠ Němčice n. H. byla částečně představena v nově
zrekonstruovaném sále kina OKO, aktivity SVČ Orion představila jeho ředitelka Eva Bašková a
po cestě ze základní školy byla komisí navštívena také víceúčelová hala Suprovka. Dále se
komise seznámila s bytovými jednotkami pro seniory v ulici Nad Cukrovarem. Na závěr
představení města zavítala komise na mysliveckou základnu, kde pro ni připravili myslivci
oběd a také představili svoji činnost. Společnost jim navíc dělaly dámy z Klubu žen.
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V červnu pokračoval a vrcholil projekt „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, do kterého
se městská knihovna společně s prvními třídami ZŠ Němčice n. H. v lednu přihlásila. Besedy
pro děti z prvních tříd se tentokrát týkaly klasických, ale i moderních pohádek a v neposlední
řadě museli prvňáčci předvést svůj čtenářský um. Na základě toho byli slavnostně pasováni
na čtenáře v sále Kina OKO. Pasování proběhlo za přítomnosti knihovnice Jitky Hanákové,
tajemnice městského úřadu Ivany Korvasové a také rytíře z Písmenkové říše Jiřího I., který
jediný měl tu pravomoc prvňáčky na čtenáře pasovat. Děti dostaly knihu Martina
Šinkovského „Lapálie v Lampálii“, odznak a roční členství v městské knihovně zdarma.

Akademie základní školy
„Hvězdy, které nehasnou“, tak zněl podtitul akademie základní školy, která se koná vždy ke
konci školního roku a má v Němčicích dlouholetou tradici. Program byl velmi pestrý,
zahrnoval většinou taneční čísla, pěvecká vystoupení sólistů, zazpíval i Pěvecký sbor
Skřivánek ZŠ Němčice nad Hanou. Během závěrečného vystoupení, kterým byl mix
oblíbených českých hitů od Holek z naší školky až po Děti ráje, se na pódiu tísnilo kolem
stovky dětí.
V letošním roce vedení školy zareagovalo na obrovský zájem veřejnosti o vystoupení a
uspořádalo celkem čtyři představení. Školní akademii zhlédlo více než 800 diváků. Veřejným
vystoupením předcházela ještě dvě představení pro žáky školy.
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Slavnostní šerpování
Na počátku června se konala i akce, která je symbolickým rozloučením předškoláků
s mateřskou školou. Slavnostní šerpování je každoroční významnou akcí pro děti i rodiče.
Děti si nacvičily pásmo písniček a básniček a odměnou jim byly malé pozornosti od jejich
učitelek i zástupců města.
Veterán rallye
Tradičního závodu po cestách Mikroregionu Němčicko, které Němčice organizují spolu s
Hanáckým auto moto veterán klubem Prostějov již několik let, se tentokrát zúčastnilo 89
historických automobilů a motorek. Do akce se zapojilo celkem 13 okolních obcí a i přes
nepřízeň počasí byla účast diváků i závodníků veliká. Se zajištěním občerstvení pomohlo SDH
Němčice nad Hanou. Součástí závodu byly dvě doprovodné akce - výstava „Modely a kresby
historických vozidel“, kterou připravil pan Kamil Oulehla, a promítání filmu z výročního srazu
Hanáckého auto moto klubu Prostějov v sále kina OKO.
VIII. Olympiáda Němčic
Osmé setkání Němčic hostily v roce 2017 Němčice u Kolína. Do reprezentačního týmu se
přihlásili kromě výborných sportovců z řad fotbalistů, hasičů, žáků ZŠ a zástupců města, i
krásné Hanačky v krojích a divadelní ochotníci. Podařilo se obsadit všechny disciplíny - šipky,
bowling, petang, kopanou i nohejbal a také zábavné disciplíny jako bylo přetahování lanem,
hod bečkou a pivní štafeta.
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ČERVENEC
Udělení titulu Knihovna roku 2017 Olomouckého kraje
Knihovnice Jitka Hanáková společně s místostarostou Janem Vránou dne 28.07.2017
oficiálně převzala „Diplom za moderní a knihovnické služby“ od Olomouckého kraje ve
vesnici Vápenná, která vyhrála soutěž „Vesnice roku 2017“ Olomouckého kraje. Toto
ocenění knihovnu dále nominovalo do celostátního kola soutěže o „Knihovnu roku 2017“.

Němčické hody 2017
Na programu tradičních „Němčických hodů 2017“ nechyběla sobotní zábava se skupinou
FUNNY, večerní posezení na faře s SDH a skupinou Srdíčko, průvod krojovaných k hrobu
slečny Boženy Kostkové, výstavy, folklorní odpoledne s Národopisným souborem Pantlék a
chybět nemohly ani hodové zápasy FK Němčice nad Hanou a chovatelská výstava.
Novinkami letošního programu bylo promítání dokumentu o Hanácké svatbě, který vznikl ze
záznamu poslední hanácké svatby vypravované z Němčic, a soutěž „O nejlepší němčický
koláč“, do které se zapojily nejen místní, ale i přespolní hospodyně. Navíc město pro děti na
nedělní odpoledne připravilo malé překvapení, tím se stal nafukovací hrad, který stál před
vchodem na faru, a děti v něm mohly zadarmo řádit celé nedělní odpoledne.
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SRPEN
Soutěž Knihovna roku 2017
Celostátní hodnotící komise soutěže „Knihovna roku 2017“ navštívila městskou knihovnu v
pondělí 28.08.2017 a během hodiny a půl jim knihovnice Jitka Hanáková ukázala prostory
knihovny a prezentovala především činnost knihovny zaměřenou nejen na pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí pro děti a dospělé. Součástí prezentace byla i spolupráce s
kulturním střediskem, proto komise navštívila také sál kina OKO.
Komisi přivítaly krásné Hanačky - Tereza a Kristýna Kypastovy, o spolupráci s knihovnou
hovořila Zdeňka Gregorová za ZUŠ Němčice n. H. a její žák Michal Vrána předvedl své
přednašečské schopnosti a spolupráci se ZŠ Němčice n. H. prezentovala Naděžda Tesaříková.
O činnosti knihovny hovořili také starostka Ivana Dvořáková, místostarosta Jan Vrána a
tajemnice Ivana Korvasová.
Představení Divadla Klaunika
V prostorách farské zahrady se na začátku srpna odehrálo výjimečné představení. Divadlo
Klaunika Brno přivezlo do Němčic nad Hanou představení „Don Quijote de la mAncha“.
Zaplněné improvizované hlediště bavili chůdoherec Lenoire Montaine a jeho partnerka
Zuzana-Anna Rút, kteří do děje didaktické klauniády postupně zapojili velkou část publika.
Představení bylo pestrou skládankou - spojením příběhu Dona Quijota a odkazů na život a
dílo Jana Ámose Komenského, u kterého se po celý večer obecenstvo výborně bavilo.
Představení přineslo pohodu a smích a všichni účinkující si nakonec odnesli od herců i malý
dárek na památku.

28

Letní kino na fotbalovém hřišti
Promítání letního kina nabídlo dvě představení, která se uskutečnila na samotný závěr
prázdnin, a to v sobotu 2. a v neděli 3. září. Sobotní představení přilákalo hlavně rodiny s
dětmi, když se na fotbalovém hřišti promítala česká komedie „Špunti na vodě“. V neděli i
přes nepřízeň počasí pak na diváky čekal první díl trilogie „Zahradnictví: Rodinný přítel“.

ZÁŘÍ
Na bicyklech nejen Němčickem 2017
Již po jedenácté se konala tradiční sportovní akce „Na bicyklech nejen Němčickem 2017“. V
roce 2017 celou akci zajišťovala obec Vitčice, kde byl také finální dojezd a připraven bohatý
program pro všechny cyklisty, kteří se vydali na rodinný výlet na kolech za poznáním
sousedních obcí, jejich zajímavostí a pohostinnosti. V Němčicích n. H. bylo stanoviště opět u
knihovny a celkem tudy projelo přes 700 cyklistů.
Počítačový kurz „Senioři komunikují“
Za podpory „Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových“ a „Nadace České
spořitelny“ byl v knihovně uspořádán týdenní kurz počítačové gramotnosti. Senioři z Němčic
nad Hanou se pod vedením zkušeného, fundovaného a trpělivého lektora pana Ondřeje
Petra naučili ovládat a užívat osobní počítače a základy bankovních služeb. Obsahem výuky
byla práce s textovým editorem, vyhledávání informací na internetu, založení a užívání
e-mailu apod. Na konci kurzu obdržel každý účastník osvědčení o jeho absolvování.
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Taneční kurz pro žáky základní školy
Na podzim se ve spolupráci s tanečním mistrem Jiřím Hubeným uskutečnil taneční kurz, do
kterého se zapojili žáci osmé a deváté třídy němčické základní školy. Během šesti večerů se
žáci naučili kroky všech základních tanců a také základy etikety a pravidla společenského
chování. Na závěr kurzu město uspořádalo „Slavnostní závěrečný večer“, při kterém
nechyběla promenáda s květinami, tanec s rodiči i zábavné taneční hry.

ŘÍJEN
Týden knihoven 2017 a vyhodnocení celostátní soutěže Knihovna roku 2017
Stejně jako v minulých letech se němčická knihovna zapojila i v letošním roce do
celorepublikové akce „Týden knihoven“, v rámci které bylo pro návštěvníky připraveno hned
několik akcí. Úvodní beseda s názvem „Alchymista – příběh Santiaga“ byla kvůli nemoci
knihovnice Jitky Hanákové přesunuta na listopad. Posluchače čekalo povídání o životě a
nejznámějším brazilském díle vůbec spisovatele Paula Coelha „Alchymista“. K 80. výročí od
úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka byl připraven vědomostní
kvíz o volné vstupenky na film Masaryk. Výherkyní se stala paní Adéla Palíšková. Říjnovou
novinkou bylo také půjčování deskových her domů, které je dostupné registrovaným
čtenářům knihovny.
V rámci „Týdne knihoven 2017“ se konalo 05.10.2017 slavnostní vyhodnocení celostátní
soutěže „Knihovna roku 2017“ v pražském Klementinu za přítomnosti ministra kultury
Daniela Hermana. Obohaceno bylo krásným kulturním programem nejen v podání
mluveného slova, ale také za doprovodu dechového tria. I když se Městská knihovna
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Němčice nad Hanou nestala Knihovnou roku 2017, získala přesto za svoji činnost krásné
„Ocenění za propracovaný systém podpory čtenářství dětí a dospělých a spolupráci
s partnery v obci“. Ocenění převzala knihovnice Jitka Hanáková společně se starostkou
města Ivanou Dvořákovou, místostarostou města Janem Vránou, vedoucí odboru sociálních
věcí Hanou Mikulčíkovou a kulturní referentkou Lindou Lešikarovou.

Žehnání restaurovanému kříži
V úterý 17. října 2017 byl p. farářem Tomášem Stroganem požehnán kamenný kříž stojící u
zemědělského družstva. Tato památka, která je složená z původního barokního podstavce a
později dosazeného kříže, byla v letních měsících opravena restaurátorem Martinem
Parobkem, který postupně vrací původní podobu němčickým sakrálním památkám. Akce se
zúčastnili převážně místní farníci a zástupci města.

31

Koncert v kostele sv. Maří Magdalény
K oslavám vzniku Československa na konci října přispěl i sbor Canticum složený z rodičů a
přátel ZUŠ. Na koncertě, pořádaném římskokatolickou církví a městem Němčice nad Hanou,
zazněly skladby různých období, vrcholem pak byla skladba Antonia Vivadiho – Gloria, kterou
doprovodil komorní orchestr.

LISTOPAD
Festival „Den poezie“
Již podruhé se v rámci celorepublikového festivalu „Den poezie“ konala akce s názvem
„Mladí recitátoři“, kterou připravila Zdeňka Gregorová se svými žáky z literárně
dramatického oboru ZUŠ Němčice n. H. ve spolupráci s knihovnicí Jitkou Hanákovou. Mladí
recitátoři předvedli své recitátorské schopnosti a jejich přednes byl prokládán různými
cvičeními, které děti dobře znají z hodin literárně dramatického oboru. Do těchto cvičení
ovšem byli zapojeni také posluchači - zazpívali si písničku zaměřenou na procvičení
výslovnosti, vyzkoušeli si cviky na uvolnění tváře i celého těla a nakonec je čekala práce s
mladými nadějnými dirigenty a písní „Holka modrooká".
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Setkání seniorů nabídlo tvořivé dílničky
Podzimní „Setkání se seniory“ ve sportovní hale Suprovka se neslo v duchu hesla „zpátky do
školy“. Senioři mohli navštívit budovu Základní školy Němčice nad Hanou, v jejíchž učebnách
pro ně byly připraveny výtvarné dílničky. Vyráběli perníčky, odznaky, malované hrníčky,
textilní tašky, záložky do knih a papírové vánoční ozdoby. Někteří se zapojili do více dílniček
a tak si odnášeli domů na památku více drobností. V hale pak na návštěvníky čekalo pásmo
„Byla cesta“, které si připravily děti z literárně-dramatického oboru ZUŠ a také diskuze se
starostkou a místostarostou města.
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PROSINEC
Česko zpívá koledy v Němčicích nad Hanou
Již po čtvrté se město Němčice nad Hanou zapojilo do celostátní akce „Česko zpívá koledy“.
Oporou při zpěvu všem zúčastněným byl sbor ZUŠ Němčice n. H. Sedmikráska pod vedením
Jany Noskové a Pavly Kundelové. U kašny se sochou Šikulky se sešlo kolem 200 šikovných
zpěváků, kteří s úderem osmnácté hodiny začali zpívat koledy. Na závěr nechyběly tradiční
prskavky spojené s koledou „Vánoce, Vánoce přicházejí“.

Besídka v domě s pečovatelskou službou
Besedu seniorů, kteří bydlí v němčickém domě s pečovatelskou službou, i letos navštívily děti
z mateřské školky, které vystoupily s nacvičeným pásmem básniček a písniček. Navíc si děti
pro seniory připravily i milé překvapení, když každého obdarovaly perníkovými figurkami a
krásným andělíčkem.
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Vánoce na náměstí
Adventní období v Němčicích odstartovalo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu, které se
uskutečnilo na náměstí před knihovnou. O program se postarala Základní umělecká škola
Němčice nad Hanou. Pořad zahájil Žesťový kvintet tradičními Intrádami, děti z dramatického
a tanečního oboru vystoupily se svým vánočním pásmem „Byla cesta“ a potom již podium
patřilo dětem ze sborů Sedmikráska, Kopretinky a Malí muzikanti. Kouzelnou tečku na závěr
večera vytvořilo zapalování svíček u stromečků, umístěných před budovou městského úřadu,
které na konci listopadu nazdobily děti ze základní a mateřské školy.

35

Soutěž o nejlepší podzimní a vánoční výzdobu domů
Na podzim vyhlásilo město Němčice nad Hanou soutěž o nejhezčí podzimní a následně i
zimní výzdobu domů, bytů a zahrádek. Tříčlenná komise objela poctivě všechny němčické
ulice, nafotila a vybrala tři nejzdařilejší výzdoby domů. Při hodnocení vánoční výzdoby měla
porota o poznání těžší úkol, protože těch vánočně vyzdobených domů bylo daleko víc.
Porota objela město za světla a pak i za tmy, aby viděla i světelné dekorace a nakonec
ocenila čtyři rodiny.
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6. Příspěvkové organizace
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací.

6.1 Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon:
582 386 579
www:
http://zsnem.pvskoly.cz
e-mail:
zsnem@pvskoly.cz
Ředitelka:
Mgr. Hana Matušková
Počet žáků: 425

6.2 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
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: 596
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 10
Počet oborů: 4

6.3 Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková
organizace
Adresa: Trávnická 201, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon:
582 386 524
www:
http://msnemcicenadhanou.webnode.cz/
e-mail:
skolkan@volny.cz
Ředitelka:
Mgr. Andrea Kopová
Počet dětí:
100

6.4 ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková
organizace
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon:
582 386 137, 606 569 277
www:
www.svcorion.cz
E-mail:
info@svcorion.cz
Ředitelka:
Mgr. Eva Bašková
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 9
Počet zájmových útvarů: 45
Počet účastníků v zájmových útvarech: 525
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6.5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
Výnosy roku 2017
hlavní činnost

Náklady roku 2017
hlavní činnost

Příspěvek
zřizovatele na rok
2017

Vratka příspěvku v
roce 2017

Mateřská škola

6.135.428,53 Kč

6.133.090,55 Kč

1.238.920,00 Kč

89.120,00 Kč

ORION - SVČ

4.043.710,75 Kč

4.029.667,25 Kč

576.100,00 Kč

50.876,00 Kč

Základní umělecká škola

16.891.768,55 Kč

16.860.585,34 Kč

982.856,00 Kč

78.509,49 Kč

Základní škola

27.779.333,98 Kč

27.762.535,40 Kč

3.231.886,00 Kč

620.864,00 Kč

Název příspěvkové
organizace

7. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působilo v roce 2017 23 neziskových organizací:
























Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Němčice nad Hanou
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Němčice nad Hanou
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Němčice nad Hanou
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Němčice nad Hanou
AVZO TSČ ČR STŘELECKÝ KLUB NĚMČICE n/H
Divadelní spolek Na Štaci, z.s.
Národopisný soubor Pantlék, z.s.
Dechový orchestr ZUS Němčice nad Hanou, z.s.
Hobby klub Němčice nad Hanou, z.s.
ZO ČSOP Haná
Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s.
FK Němčice nad Hanou, z.s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Němčice nad Hanou
Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
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 nad Hanou
Farní úřad Němčice nad Hanou
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8. Hospodaření města v roce 2017
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2017 s rozdílem příjmů a výdajů. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji k 31.12.2017 činil +16.520.226,51 Kč. Výše nesplaceného úvěru od KB a.s. na
dostavbu kanalizace a ČOV k 31.12.2017 činí 2.338.375,86 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku a nečerpá kontokorent.

Příjmy a výdaje k 31.12.2017 (výkaz FIN 2-12M)
Rozpočet
k 31.12.2017
(v Kč)

Skutečnost
31.12.2017
(v Kč)

Skutečnost
k 31.12.2016
(v Kč)

Příjmy po konsolidaci

69.491.446,29

69.491.446,29

72.957.405,47

Výdaje po konsolidaci

68.304.275,45

52.971.219,72

47.426.771,58

Přebytek (+) schodek (-) ř. 4440

+1.187.170,84

+16.520.226,51

+25.530.633,29

Hospodářský výsledek (účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
Skutečnost
k 31.12.2017
(v Kč)

Skutečnost
k 31.12.2016
(v Kč)

6xx – výnosy celkem ÚSC

76.082.905,96

62.187.302,09

5xx – náklady celkem ÚSC

46.623.150,78

44.402.374,45

551 – odpisy (v tom)

8.957.452,12

8.766.469,79

+29.459.755,18

+17.784.927,64

Přebytek (+) schodek (-) - výsledek
hospodaření
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8.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 15.12.2016 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2017 –
závazné ukazatele, ve výši příjmů 46.965.710,00 Kč. Příjmy k 31.12.2017 jsou plněny ve výši
100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 76.763.470,23 Kč upravených příjmů. Příjmy,
které město k tomuto datu obdrželo ze skládky SUEZ Využití zdrojů a. s. činí celkem
24.118.866,00 Kč z plánovaných 10.000.000,00 Kč (navýšení příjmů oproti plánovanému
rozpočtu 14.118.866,00 Kč). Daň z přidané hodnoty se naplnila v částce 12.130.178,04 Kč
z předpokládané částky 11.055.000,00 Kč. U daně z příjmů právnických osob byl rozpočet
sestaven na příjmy ve výši 5.350.000,00 Kč. Výše této daně je dle skutečnosti 5.989.652,07
Kč. Celková částka připadající na sdílené daně (včetně daně z nemovitostí, která je výlučnou
daní obce) činí z plánovaných 25.486.000,00 Kč částku 25.455.048,91 Kč.

Daňové příjmy 2017 – vybrané položky

8.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 15.12.2016 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2017 –
závazné ukazatele, ve výši výdajů 51.491.229,00 Kč (schodkový rozpočet). Výdaje jsou
k 31.12.2017 plněny ve výši 80,30 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 60.243.243,72
Kč. Jde především o běžné provozní výdaje stanovené v rozpočtu a financování investičních
akcí plánovaných pro rok 2017 (viz přiložená tabulka akcí). Rozdíl mezi příjmy a výdaji
k 31.12.2017 činí + 16.520.226,51 Kč.
Výše nesplaceného úvěru (451/200) od KB a.s. na dostavbu kanalizace a ČOV k tomuto datu
činí 2.338.375,86 Kč (splatnost 24.09.2019). V současné době nemá město Němčice nad
Hanou žádnou půjčku, výše čerpaného kontokorentu účtu k 30.09.2017 činí 0,00 Kč.
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8.3 Opravy a udržování
V roce 2017 byly provedeny opravy na majetku města Němčice nad Hanou v celkové výši
4.433.946,04 Kč.
Mezi největší opravy roku 2017 patří:
 oprava chodníku na ulici Trávnická
 oprava a výměna radiátorů ZUŠ
 oprava fasády budovy kina OKO ve dvoře
 oprava kotlů v budově kina OKO
 oprava kamenného kříže u družstva
 oprava plošiny

423.460,00 Kč
329.241,00 Kč
448.134,00 Kč
276.616,00 Kč
195.500,00 Kč
879.331,00 Kč

8.4 Investiční výdaje
V roce 2017 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 10.989.246,32 Kč.
Mezi největší realizované investiční akce roku 2017 patří:
 Projektová dokumentace – komunikace za Šafaříkovou ulicí
241.879,00 Kč
 Revitalizace MK ulice Zahradní
4.687.235,00 Kč
 6. etapa rekonstrukce ZŠ Němčice nad Hanou (zpracování projektu, žádost o
podporu, studie proveditelnosti
577.170,00 Kč
 Technické zhodnocení šaten a soc. zařízení – tréninkové šatny stadion 248.769,00 Kč
 Infrastruktura velká plocha (projekční a geodetické práce)
344.550,00 Kč
 Venkovní sportovní fitness na sídlišti
532.392,00 Kč
 Rekonstrukce koupelen a WC na DPS
2.207.814,00 Kč
 Energetické úspory na budově SDH
1.876.603,00 Kč

8.5 Dotace
Dotace na provoz

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

Rozpočet upravený
k 31.12.2017 (v Kč)

Skutečnost
k 31.12.2017 (v Kč)

Skutečnost
k 31.12.2016 (v Kč)

3.067.300,00

3.067.300,00

2.930.900,00

413.601,00

413.601,00

1.886.691,00

40.403,00

40.403,00

50.509,00

41

Ostatní dotace
Skutečnost k 31.12.2017 (v Kč)
Na hasiče – vybavení, refundace, mzdy - akceschopnost

166.821,00

MŠ - MŠMT, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekty
využívající zjednodušené vykazování nákladů - průtoková
dotace

381.035,00

Dostavba kanalizace a ČOV (úroky)

62.542,23

Dotace MPSV

353.000,00

ZŠ – MŠMT, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rovný
přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích
nad Hanou“ – průtoková dotace

2.795.848,00

Ministerstvo kultury – Hanácký divadelní máj 2017

30.000,00

Olomoucký kraj – Hanácký divadelní máj

50.000,00

Olomoucký kraj - TIC

30.000,00

Olomoucký kraj – Obnova kamenného kříže u družstva

50.000,00

Olomoucký kraj – Ochranné pracovní prostředky pro
JSDH Němčice nad Hanou
ORION – Středisko volného času – Olomoucký kraj –
Slavnosti padajícího listí – průtoková dotace
ORION - Středisko volného času - Olomoucký kraj –
Environmentální výchova a vzdělávání – průtoková
dotace
Olomoucký kraj - Rozšíření kamerového a
monitorovacího systému města Němčice nad Hanou

65.000,00
20.000,00

22.000,00

106.000,00

Olomoucký kraj – Volby prezidenta České republiky

30.000,00

Olomoucký kraj - Volby do Parlamentu ČR

52.846,00

MŠ - MŠMT – Personální podpora integrace romských
dětí v předškolním vzdělávání – průtoková dotace

50.286,00
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9. Majetek města
Stav majetku

konečný stav k
31.12.2016 (v Kč)

změna stavu
(v Kč)

konečný stav k
31.12.2017 (v Kč)

stav majetku

510.305.975,58

16.926.429,25

527.232.404,83

korekce

129.239.779,26

9.510.373,59

138.750.122,85

celkem

381.066.196,32

7.416.085,66

388.482.281,98

9.1 Zástavy majetku města

Zástavní právo
13.01.1998
Zástavní právo
06.03.2000

ze

text
dne ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 264

(v Kč)
1.600.000,00

ze

dne ČR – Okr. Úřad Prostějov

Budova čp. 559

1.600.000,00

Zastavený majetek je na 20 let, budova čp. 264 je zastavena do 08.08.2017 a budova čp. 559
do 01.10.2019.

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 31.12.2017
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Němčická
162
162
rozvojová s.r.o.
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Vlastní kapitál

Cizí zdroje

162

0

Vývoj VH (v tis. Kč)
Náklady (tis. Kč)

Výnosy/z toho
dotace obce

VH
(v celých tis. Kč)

VH min. období
(v celých tis. Kč)

1

0

-2

-2

Němčická
rozvojová s.r.o.

10. Finanční příspěvky města
10.1 Finanční příspěvek (individuální granty, finanční dary) města Němčice
nad Hanou spolkům z rozpočtu města pro rok 2017
Organizace

Výše příspěvku

Účel
poskytování sociální služby denního
stacionáře a osobní asistence
bezplatný provoz Linky bezpečí v
roce 2017

Sociální služba města Přerova, p.o.

5.000,00 Kč

Linka bezpečí, z.s.

1.500,00 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR MO
Němčice n.H.

10.000,00 Kč

rehabilitace a rekondice členů

Český svaz chovatelů, z.s.

25.000,00 Kč

nákup klecí a příslušenství pro
výstavy

15.000,00 Kč

slavnosti padajícího listí

1.000,00 Kč

výměna babyboxu v nemocnici
Šumperk

3.000,00 Kč

provoz mobilního hospice

ORION - SVČ Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
Babybox pro odložené děti - STATIM,
z.s.
Nejste sami - mobilní hospic, z ú.
Římskokatolická farnost Němčice nad
Hanou

400.000,00 Kč

oprava věže

Hospic na Svatém Kopečku

5.000,00 Kč

zajištění provozu hospice

Charita Kojetín

40.260,00 Kč

zakoupení automobilu

Celkem

505.760,00 Kč
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10.2 GRANTY SPOLUPRÁCE 2017 A SPORT 2017
Poskytnutí grantů v programu "SPOLUPRÁCE 2017" a "SPORT 2017"
ORGANIZACE

SPOLUPRÁCE
Požadováno
Poskytnuto

SPORT
Požadováno Poskytnuto

CELKEM

SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou,
z.s.

20.000,00 Kč

20.000,00 Kč

24.000,00 Kč

24.000,00 Kč

44.000,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

30.000,00 Kč

30.000,00 Kč

55.000,00 Kč

TJ Sokol Němčice nad Hanou

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

30.000,00 Kč

30.000,00 Kč

55.000,00 Kč

FK Němčice nad Hanou, z.s.

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

30.000,00 Kč

30.000,00 Kč

55.000,00 Kč

Přátelé otevřené školy ,z.s.

0,00 Kč

0,00 Kč

30.000,00 Kč

30.000,00 Kč

30.000,00 Kč

Národopisný soubor Pantlék, z.s.

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

25.000,00 Kč

Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad
Hanou, z.s.
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou,
z.s.
Český svaz chovatelů, z.s. ZO Němčice
nad Hanou

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

25.000,00 Kč

25.000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

CELKEM

220.000,00 Kč 195.000,00 Kč 144.000,00 Kč 144.000,00 Kč 339.000.00 Kč
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11. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
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:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c) (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele dodatek ke smlouvě uzavřené na veřejnou
zakázku v souladu se zákonem.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 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 2017 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 (externí kontrolní subjekt) ze dne 19.12.2016. U neziskových
organizací (spolků) byla provedena veřejnosprávní kontrola u přijatých grantů města za rok
2017 pověřeným pracovníkem MěÚ – Ing. Janou Oulehlovou.

11.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2017 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
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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 2017.
Ve smyslu § 9 zákona o finanční kontrole byly provedena externí firmou veřejnosprávní
kontrola u všech příspěvkových organizací města Němčice nad Hanou:
 Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, interní doklady, vnitřní směrnice,
inventarizace. Čerpání poskytnutého příspěvku z rozpočtu zřizovatele (provozní a investiční
příspěvek), čerpání poskytnuté návratného finanční výpomoci „na mzdové prostředky chůvy
k dvouletým dětem“ z rozpočtu zřizovatele za rok 2016. Dále bylo kontrolováno čerpání
poskytnutého příspěvku od zřizovatele na mzdy.
 Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, interní doklady, vnitřní směrnice,
inventarizace. Kontrolována byla inventarizace majetku svěřeného a vypůjčeného od
zřizovatele, čerpání účelových příspěvků od zřizovatele za rok 2016 (provozní a investiční
příspěvek, příspěvky na spolufinancování projektů –„ Mír na světě začíná v našich dětech a
„Nežij sám, ale uprostřed druhých“ Dále bylo kontrolováno čerpání poskytnutého příspěvku
od zřizovatele na mzdy.
 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, interní doklady, vnitřní směrnice,
inventarizace. Dále bylo kontrolováno čerpání účelových příspěvků od zřizovatele (provozní
a investiční, příspěvek na „svátek hudby“, Jarní koncert dechového orchestru“, „Zahraniční
výjezd“.
 ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem, interní doklady, vnitřní směrnice,
inventarizace. Dále bylo kontrolováno čerpání účelových příspěvků od zřizovatele za rok
2016 (provozní příspěvek) a čerpání poskytnutého příspěvku od zřizovatele na mzdy.
Na základě výsledků kontrol nebyla uložena opatření k nápravě.
Dále byly vykonány veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:
 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou, IČ: 62860569
 Hobby klub Němčice nad Hanou, z.s., IČ: 62858483
Kontroly byly zaměřeny na použití příspěvku poskytnutého městem, na činnost
neziskových organizací.
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
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 Sportovní hala Suprovka, Tyršova 651, Němčice nad Hanou
Kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti ve fakturaci nájmu u nebytových prostor Sokolovny
u dvou nájemců. Na základě zjištěných skutečností bylo provedeno opatření k nápravě
kontrolou zjištěných nedostatků.
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 2017 při své činnosti poradenské služby právníka JUDr. Jarmily
Pospíšilové, Mgr. Vladimíra Dvořáčka, JUDr. Evy Vašíčkové, Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové při
řešení již probíhajících právních záležitostí města. Od května roku 2017 uzavřelo město
Němčice nad Hanou Smlouvu o stálém právním zastoupení s Advokátní kanceláří RitterŠťastný. Konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město Ing. Bc. Lenka
Zábojová. Výdaje na tyto služby činily celkem 178.138,70 Kč.

13. Závěr
Pro rok 2018 si zastupitelstvo města stanovilo hlavní úkoly, mezi něž patří další etapa
rekonstrukce základní školy, vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na
Masarykově ulici, rekonstrukci chodníků na hřbitově i přístupový chodník ke hřbitovu
v Havlíčkové ulici, opravu márnice a části obvodové zdi hřbitova. Realizace projektu výsadby
zeleně nazvané Masarykova lípa, digitalizaci protipovodňového plánu a rekonstrukci
městského rozhlasu, rekonstrukci Mlýnské ulice a nákup dopravního vozidla pro hasiče.
Pokud se podaří všechny plánované akce realizovat, bude tento počin sloužit ku prospěchu
nás všech, občanů města Němčice nad Hanou.

Ivana Dvořáková
starostka města Němčice nad Hanou
Ing. Jan Vrána
místostarosta města Němčice nad Hanou
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