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

Výroční zpráva
za rok 2018

Obsah
1. SLOVO STAROSTY MĚSTA ......................................................................................................... 3
2. ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A STATISTICKÉ ÚDAJE ................................................. 5
3. VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY .......................................................................................................... 6
3.1 SAMOSPRÁVA MĚSTA ......................................................................................................................................... 6
3.1.1 Výbory ................................................................................................................................................. 9
3.1.2 Komise ................................................................................................................................................. 9
3.2 STÁTNÍ SPRÁVA ............................................................................................................................................... 12
3.2.1 ODBOR SOCIÁLNÍ, VNITŘNÍCH VĚCÍ A KULTURY ................................................................ 13
3.2.2 Stavební úřad...................................................................................................................................... 14
3.2.3 Životní prostředí ................................................................................................................................. 16
3.2.4 Místní poplatky .................................................................................................................................. 17

4. SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ V ROCE 2018 .................. 19
5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE .................................................................................................... 31
5.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ........................................................................ 31
5.2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ......................................................... 31
5.3 MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU, OKRES PROSTĚJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE............................................. 31
5.4 ORION – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU NĚMČICE NAD HANOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE............................................. 31
5.5 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2018...................................................................................... 32

6. NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE MĚSTĚ NĚMČICE NAD HANOU ..................................... 33
7. HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2018 ....................................................................................... 34
7.1 PŘÍJMY.......................................................................................................................................................... 34
7.2 VÝDAJE ......................................................................................................................................................... 35
7.3 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ..................................................................................................................................... 35
7.4 INVESTIČNÍ VÝDAJE .......................................................................................................................................... 36
7.5 DOTACE ........................................................................................................................................................ 36

8. AKTIVA MĚSTA ....................................................................................................................... 38
8.1 ZÁSTAVY MAJETKU MĚSTA ................................................................................................................................. 38
8.2 MAJETKOVÉ ÚČASTI ......................................................................................................................................... 38

9. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY MĚSTA .................................................................................................. 40
9.1 FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK (INDIVIDUÁLNÍ GRANTY, FINANČNÍ DARY) MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU SPOLKŮM Z ROZPOČTU MĚSTA
PRO ROK 2018 ..................................................................................................................................................... 40
9.2 GRANTY 2018 „PODPORA SPOLKOVÝCH AKTIVIT“ A „SPORTEM K LEPŠÍ KONDICI“...................................................... 41

10. KONTROLNÍ ČINNOST ........................................................................................................... 42
10.1 VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLA .......................................................................................................................... 43
10.2 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ........................................................................................................................... 43

11. SEZNAM PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK............................................................. 45
12. EXTERNÍ SLUŽBY ................................................................................................................... 46

2

1. Slovo starosty města

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám Výroční zprávu města Němčice nad Hanou za rok 2018, 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
městem zřízených příspěvkových organizací a na území města působících neziskových
organizací. Jednou z kapitol je hospodaření města, stav majetku a finanční podpora, kterou
město poskytuje jiným organizacím.
Tato výroční zpráva je předkládána pouze v elektronické podobě a najdete ji na webových
stránkách města, nebo vám na požádání bude poskytnuta na digitálním nosiči.
Rok 2018 se nesl v duchu komunálních voleb, které proběhly v říjnu tohoto roku. Proto ve
výroční zprávě najdete jak složení rady a zastupitelstva města, výborů a komisí ve volebním
období 2014 – 2018, tak nové složení rady a zastupitelstva města, komisí a výborů dle
výsledků říjnových voleb po volbách pro volební období 2018 – 2022.
Několik důležitých čísel k rozpočtu města Němčice nad Hanou za období hodnoceného roku
2018.
Zastupitelstvo města dne 14.12.2017 schválilo rozpočet na rok 2018. Příjmy byly schváleny
ve výši cca 58 mil. Kč, ale skutečné příjmy k 31.12.2018 činily 113,7 mil. Kč, což znamenalo
navýšení příjmu oproti plánu o 55,87 mil Kč. Největší podíl na příjmech města byly zákonné
poplatky za uložení odpadů od společnosti SUEZ Využití odpadů a.s., a to ve výši 46 mil. Kč.
Výdaje ve schváleném rozpočtu byly ve výši cca 92 mil. Kč, ovšem skutečné výdaje činily
pouze 76,7 mil. Kč, což svědčí o tom, že neochota zastupitelstva najít společnou řeč
pokračovala i v roce 2018. Město tak na konci roku 2018 vykázalo přebytek ve výši 37,94 mil
Kč.
Největší investiční akcí v roce 2018 byla výstavba infrastruktury na velké ploše po cukrovaru
s celkovými náklady cca 6 mil. Kč. Proběhla rekonstrukce obvodového zdiva a márnice
hřbitova v Němčicích nad Hanou za podpory SZIF ČR a to nákladem 1,58 mil Kč a také
dokončení opravy chodníků na hřbitově ve výši 1,5 mil. Kč z rozpočtu města. V extravilánu
města bylo započato s obnovou zeleně. Jedním takovým projektem byla obnova remízku
Masarykova lípa a výsadba doprovodné liniové zeleně, podpořené z OPŽP včetně nové
naučné stezky. Celkové náklady byly ve výši 551 tis. Kč. V ulicích našeho města došlo k
výměně rozhlasu, byl zpracován digitální povodňový plán, nové sirény a také vodoměrná
povodňová lať a to vše v rámci projektu protipovodňová opatření města Němčice nad Hanou
v celkové výši 2,4 mil Kč za podpory MŽP ČR. Na Komenského náměstí byl vybudován tubus
pro umisťování vánočního stromu. Mezi většími opravami majetku města byla oprava
autobusových zastávek, oprava vodojemu, oprava sociálních zařízení v mateřské škole,
oprava zkušebny a skladu nástrojů v budově ZUŠ a také oprava kamenného kříže směrem na
Mořice. Městské zastupitelstvo rozhodlo o nákupu části objektu po bývalém OSP.
Vážení spoluobčané, věřím, že tato výroční zpráva města vám poskytne dostatek informací o
činnosti samosprávy, státní správy, příspěvkových organizací zřizovaných městem a také
neziskových organizací působících na území města Němčice nad Hanou.
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Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu města, městského úřadu,
příspěvkových organizací a také neziskových organizací. Chci poděkovat všem občanům,
kteří mají zájem pro město něco vykonat, děkuji za osobní přínos a interes o veškeré dění ve
městě, a že vám není lhostejné, co se zde děje. Jsem rád, že realizované akce se rozprostřely
do různých oblastí všech věkových kategorií. Těším se na budoucí setkávání s vámi, ať už při
dalších plánovaných akcích města, nebo při kulturních a sportovních aktivitách, díky kterým
máme k sobě všichni blíž.
Ing. Jan Vrána
starosta 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. 2018:
Počet cizinců s povoleným pobytem:

1
1 202 ha
204 m n. m.
1949
67

Pošta:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Školská zařízení:

Ano
Ano
Ano
Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková
organizace
Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres
Prostějov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
ORION – Středisko volného času Němčice nad
Hanou, příspěvková organizace
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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 15členné, rada města je 5členná, 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

Roman Mizera

ANO NĚMČICÍM

člen rady

Martina Kouřilová

ČSSD

člen rady

Ing. Radoslav Borovička

členové ZM

Marie Janíčková

KSČM

Bc. Marek Antel

SNK města Němčice nad Hanou

Jaromír Snídal

SNK města Němčice nad Hanou

Mgr. Hana Matušková

ČSSD

Mgr. Hana Vojancová

ČSSD

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

KDU-ČSL
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V průběhu volebního období rezignovala na svůj mandát členka zastupitelstva města Ing.
Ivana Korvasová a Milan Tesařík. Funkce člena rady města se vzdal Bc. Marek Antel.
Obsazení orgánů města od října 2018 ve volebním období 2018-2022 :
Starosta

Ing. Jan Vrána

SNK města Němčice nad Hanou

místostarostka

Ing. Jana Oulehlová

ČSSD

člen rady

Ivana Dvořáková

ČSSD

člen rady

Ing. Oldřich Plchot

SNK města Němčice nad Hanou

člen rady

Ing. Martin Ernst Ph.D.

ANO NĚMČICÍM

členové ZM

Mgr. Hana Matušková

ČSSD

František Žvátora

ČSSD

Bc. Marek Antel

Společně pro Němčice

Martina Kouřilová
RNDr. Lubomír
Procházka

Společně pro Němčice

Bc. Lenka Králová

ANO NĚMČICÍM

Jiří Zatloukal

SNK-ED

Ing. Miroslav Oplocký

KDU-ČSL

Jaromír Snídal

VOLBA A ZODPOVĚDNOST
SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – Tomio
Okamura (SPD)

Roman Mizera

SNK MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU
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Struktura veřejné správy města Němčice nad Hanou

Zastupitelstvo města

VOLENÉ ORGÁNY
Rada města
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Starostka

MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.1.1 Výbory
Volební období 2014 - 2018
Finanční výbor ve volebním období 2014-2018
předseda:
Mgr. Hana Vojancová
členové:
Ing. Oldřich Plchot, Mgr.
Ing. Kateřina Mitanová

Olga

Fidrová,

Alice

Štěpánková,

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
Volební období 2018 - 2022
Finanční výbor ve volebním období 2018-2022
předseda:
Ing. Miroslav Oplocký
členové:
Jana Baluchová, Mgr. Olga Fidrová, Milan Hrabal, Zdeněk Chalánek, Martina
Kouřilová, Alice Štěpánková
Kontrolní výbor ve volebním období 2018-2022
předseda:
Roman Mizera
členové:
Eva Chytilová, Bc. Jan Korvas, Ing. Jana Otáhalová, Ing. Marie Plchotová,
Jaroslava Tučková, František Žvátora

3.1.2 Komise
Volební období 2014 - 2018
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
ve volebním období 2014-2018
předseda:
Ing. Jana Oulehlová
tajemník:
Bc. Hana Mikulčíková, DiS.
členové:
Jana Stratilová, Blanka Snídalová, Eva Chytilová, Jiřina Kyseláková, Vladimír
Kyselák, Alice Štěpánková, Ludmila Vránová, Jaroslava Zatloukalová
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
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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
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
Volební období 2018 - 2022
Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/
ve volebním období 2018-2022
předseda:
Alice Štěpánková
tajemník:
Bc. Hana Mikulčíková, DiS.
členové:
Petra Brabcová, Pavel Chmelař, Eva Chytilová, Kristýna Jeřábková, Vladimír
Kyselák, Jiřina Kyseláková, Blanka Snídalová, Jana Stratilová, Jaroslava
Zatloukalová
Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou
ve volebním období 2018-2022
předseda:
Mgr. Naděžda Tesaříková
tajemník:
Helena Spisarová
členové:
Mgr. Eva Bašková, Pavla Buriánková, Luďka Kouřilová, Eva Křížová, Pavla
Kundelová, Pavel Kvíčala, Mgr. Pavel Navrátil, Mgr. Lucie Navrátilová,
Ing. Miroslav Oplocký, Ing. Jana Otáhalová, Miluše Poláčková, Mgr Markéta
Tobolíková, Bc. Dana Vlčková, Ing. Jiří Vosička
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Bytová komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2018-2022
předseda:
Milan Tesařík
tajemník:
Jana Greplová
členové:
Zdeněk Buriánek, Jiřina Hrubá, Martina Nedbalová, Mgr. Hana Vojancová
Likvidační a škodní komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2018-2022
předseda:
Vítězslav Mikulčík
tajemníci:
Jana Greplová
členové:
Pavel Kyselák, Marcela Temlíková, Jaroslav Mraček, Dita Žatecká,

Komise sociální, zdravotní a pro prevenci kriminality města Němčice nad Hanou
ve volebním období 2018-2022
předseda:
Martin Ševčík, DiS.
tajemník:
Bc. Markéta Burá
členové:
Bc. Marek Antel, Hynek Dvořák ml. Andrea Huťková, Gabriela Klágová, DiS.,
Barbora Lenertová, Ing. Oldřich Plchot, Dita Šebestová, Bc. Jaroslav Škrkánek

Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ve volebním období 2014-2018
předseda:
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
tajemník:
Bc. Martina Lakomá
členové:
Zdenek Korvas, RNDr. Bohumila Procházková, Vladimír Rosík, Jaromír Snídal,
Bc. Hana Ticháková, Miroslav Vrána, Ing. Helena Zahradníková, Ph.D., Radek
Zedníček
Investiční komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2018-2022
předseda:
RNDr. Lubomír Procházka
tajemník:
Marketa Chmelařová, DiS., Pavel Burda
členové:
Ing. Radoslav Borovička, Ing. Lukáš Chytil, Pavel Kvíčala, Martin Oral
Grantová komise města Němčice nad Hanou ve volebním období 2018-2022
předseda:
Bc. Lenka Králová
tajemník:
Adela Nováková, DiS.
členové:
Ing. Zdeněk Hrbáček, Ivo Kopřiva, Martina Kouřilová, Bohdana Kvíčalová
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3.2 Státní správa
Státní správa
Výkon státní správy je Městským úřadem Němčice nad Hanou zabezpečován výkonem
dílčích činností, které jsou zajišťovány úředníky o celkovém přepočteném úvazku 6,0.
V čele úřadu stojí tajemník, úředníci i neúředníci jsou zařazeni do odborů:
✓
✓
✓
✓

Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury
Stavební úřad
Odbor ekonomický
Životní prostředí

Na výdaje spojené s výkonem státní správy na rok 2018 byl městu poskytnut příspěvek od
státu ve výši 3 427 700,- Kč + 353 000,-Kč na výkon sociální práce. Tento příspěvek byl použit
na platy zaměstnanců a úhradu dalších výdajů spojených se zajišťováním agend státní
správy.
Celkový počet zaměstnanců městského úřadu pro správní a samosprávní činnosti k 31. 12.
2018 činil 16 úvazků v administrativních činnostech a 9 v manuálních činnostech a správě
objektů města.
Za rok 2018 bylo na městském úřadu provedeno 7 kontrol, které provedl Krajský úřad
Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,
a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
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 2018 nastoupila do funkce nová vedoucí finančního odboru, která absolvovala vstupní
vzdělávání úředníků a vedoucích. Na této pozici je nutné absolvovat Zkoušku odborné
způsobilosti z finanční oblasti. Na základě žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání jí
Ministerstvo vnitro přiznalo rovnocennost v obecné i odborné části. V roce 2018 se začal
připravovat referent stavebního úřadu na zkoušku ZOZ, kterou dokončí v roce 2019.
Průběžné vzdělávání úředníků bylo zaměřeno zejména na novely zákonů na všech úrovních
státní správy. Jednotliví zaměstnanci, podle zaměření svých činností a odborností,
absolvovali akreditovaná školení, semináře a účastnili se odborných konferencí. Největší díl
vzdělávání absolvovali referenti stavebního úřadu z důvodu novelizace stavebního řádu.
Vzdělávání se účastní i starosta a místostarostka města. Na vzdělávání bylo v roce 2018
vynaloženo z rozpočtu města 215 577,-Kč.
Pro řádný výkon odborných agend všichni zaměstnanci (úředníci i neúředníci) absolvovali 65
akreditovaných odborných školení v oblasti zákona o obcích, stavebního řádu, mezd a
personalistiky, veřejných zakázek, zákona o účetnictví, zákona a o daních z příjmu, zákona o
DPH, správy majetku, zákona o hmotné nouzi, opatrovnictví, matriky, zákona o poplatcích a
mnohé další. Všichni zaměstnanci se zúčastnili ze zákona povinného školení BOZP a školení
řidičů.
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3.2.1 ODBOR SOCIÁLNÍ, VNITŘNÍCH VĚCÍ A KULTURY
Na odboru sociálním, vnitřních věcí a kultury je zabezpečován výkon státní správy pro obce
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 a pomoc v
neočekávaných životních situacích.
V rámci sociální práce bylo v roce 2018 sepsáno s klienty 89 úředních záznamů.
Bylo provedeno 22 sociálních šetření.
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: 1
a) Informační systémy veřejné správy

CZECHPOINT
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Výpis údajů z registru osob
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
Konverze dokumentů z listinné do elektronické
podoby
Položky pošty: dotazy – policie, soudy,
přestupková komise

r. 2016

r. 2017

r.2018

4
9
1
0
1
0

25
36
3
1
4
16

27
41
2
3
2
23

10
14

12
21

17
19

24

40

58

14

31

24

609

515

498

r.2016

r.2017

r.2018

4
4

7
1

12
2

0
1
9
4
3

1
2
21
2
1

1
3
19
2
1

b) Matrika, evidence obyvatel

MATRIKA
Zápis o určení otcovství
Zápis o uzavření manželství v cizině pro zvl.
matriku v Brně
Zápis narození v cizině pro zvláštní
Potvrzení o žití pro použití v cizině
Vystavení druhopisu matričního dokladu
Osvědčení k církevnímu sňatku
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství
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Uzavření manželství
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
Rozhodnutí o povolení o změně příjmení
Úmrtí občanů
Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin
Ověření podpisů
Ověření stran textu

7
1
1
13
312
98

9
1
1
7
297
118

10
2
2
14
2
278
124

EVIDENCE OBYVATEL
Přihlášení k trvalému pobytu
Změna trvalého pobytu v místě
Záznam o odhlášení z trvalého pobytu
Řízení o zrušení trvalého pobytu
Zápis o narození dítěte
Záznam o uzavření manželství
Záznam o úmrtí

65
17
35
7
10
9
18

59
17
52
3
19
7
20

49
12
55
6
18
8
22

c) Volby do zastupitelstev obcí
Při volbách do zastupitelstev obcí bylo:
registrováno kandidátních listin:
39
vypraveno rozhodnutí:
178

3.2.2 Stavební úřad
Stavebním úřadem Němčice nad Hanou je zajišťován výkon státní správy na základě
pověření k výkonu přenesené působnosti a to v rozsahu stanoveném městskému úřadu jako
pověřenému obecnímu úřadu. Tyto činnosti stavební 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.
Z důvody novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), která nabyla účinnosti 1.1.2018, došlo k vytvoření nové tabulky úkonů prováděných
stavebním úřadem. V důsledku této novely došlo k zásadním změnám v procesech
rozhodování na úseku stavebního řádu. Nejvýznamnějšími změnami jsou zavedení
společných souhlasů a společných povolení, kterými se stavby jedním přípisem stavebního
úřadu jak umisťují, tak stavebně povolují. Dále fakt, že u rodinných domů v současné době
postačí k realizaci stavby společný souhlas, případně územní souhlas a souhlas s ohlášeným
stavebním záměrem a to bez ohledu na velikost zastavěné plochy. Zásadní změnou je také
upuštění od kolaudací některých staveb. V takovém případě bylo nahrazeno ohlášením o
dokončení stavby.
Tabulka vychází z rozčlenění jednotlivých úkonů stavebního úřadu dle Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Nově se činnost stavebního úřadu v roce 2018 rozrostla o objem agendy probíhajícími
revizemi katastrálních území. V roce 2018 to byla k.ú. Dřevnovice, Těšice u Nezamyslic a
stále probíhající revize a digitalizace katastru Němčice nad Hanou. V důsledku těchto revizí je
nutné napravit nesoulad skutečného stavu se zapsaným stavem v katastru nemovitostí. Ve
spolupráci s Katastrálním úřadem v Prostějově tak stavební úřad Němčice nad Hanou
provádí kontroly jednotlivých nesouladů, provádí kontrolní prohlídky na stavbách a
pozemcích, které jsou předmětem revize a následně tzv. „legalizuje“ skutečný stav tak, aby
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mohlo dojít k souladu s katastrem nemovitostí. Tím došlo k výraznému nárůstu místních
šetření v terénu.
Vlivem novely stavebního zákona také došlo k nárůstu administrativy na stavebním úřadě
spočívající hlavně v nutnosti obesílání hlavních účastníků řízení jednotlivě, i pokud se jedná o
velké nebo liniové stavby, které jsou řešeny formou veřejné vyhlášky. Došlo tak k razantnímu
nárůstu počtu odesílaných zásilek do vlastních rukou adresátů, což zahrnuje nutnost tisku
velkého množství dokumentů, jejich ruční podepisování, kompletování, vkládání do obálek a
ručního odesílání přes specializovaný program. Tyto úkony zaberou pracovníkům stavebního
úřadu velké množství času, který by byl jinak věnován posuzování stavebních záměrů a jiným
úkonům vyplývajícím z agendy stavebního úřadu.
V roce 2018 došlo k revizi archívu stavebního úřadu. Byl vytvořen seznam jednotlivých
položek v archívu, označení spisů. V současné době jsou spisy stavebního úřadu průběžně
přehledně evidovány a archivovány. Spisy jsou vedeny a označeny v souladu se spisovým a
skartačním řádem.
Typ úkonu stavebního úřadu
Územní rozhodnutí (samostatné)
Stavební povolení (samostatné)

Počet za rok 2018
1
0

Společné povolení (jedním rozhodnutím stavba umístěna i stavebně
povolena)
Souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (samostatný)
Územní souhlas (samostatný)
Společný souhlas (jedním souhlasem stavba umístěna i stavebně
povolena)
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
Veřejnoprávní smlouva o společném umístění a provedení stavby
Změna stavby před dokončením (forma rozhodnutí nebo souhlasu)
Rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení, územního
rozhodnutí, společného povolení
Rozhodnutí o výjimce
Rozhodnutí o změně využití území
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas
Ohlášení dokončení stavby s následným zápisem do RUIAN
Souhlas se změnou užívání stavby
Rozhodnutí o změně užívání stavby
Rozhodnutí o předčasném užívání stavby
Rozhodnutí – zkušební provoz stavby
Souhlas s odstraněním stavby
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků
Dodatečné povolení stavby
Rozhodnutí – nařízení odstranění stavby
Rozhodnutí o zjednání nápravy závadného stavu
Sdělení – ověření existence/neexistence stavby (zahrnuje ověření
pasportu stavby a ověření demolice stavby)
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1
9
52
20
0
0
0
1
0
8
1
0
26
20
0
0
0
1
2
0
16
0
0
2
28

Stížnosti
Výzvy k přidělení čísla popisného/evidenčního budově
Výzvy k odstranění nedostatků podání
Usnesení (zastavení řízení, přerušení řízení, postoupení, sloučení)
Řešená odvolání
Kontrolní prohlídky z důvodu revize katastrálních území (výsledkem
šetření je protokol, nikoliv rozhodnutí nebo souhlas)
Kontrolní prohlídky a místní šetření vykonaná SÚ celkem za rok 2018
Počet zápisů do RUIAN celkem za rok 2018
Vyjádření, sdělení, stanoviska
Územně plánovací informace
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Souhlas pro speciální stavební úřady
Zastavení stavebních prací (forma rozhodnutí nebo zápisem do
protokolu)
Uložené pokuty

7
9
20
27
2
26
79
55
28
0
2
3
1
0

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 s úvazkem 0,5 na výkon státní správy a 0,5 na výkon
v oblasti samosprávy.
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny spočíval hlavně v posuzování stavu a
následném vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Referent vykonával
poradenskou činnost pro obce ve správním obvodu při řešení nejrůznějších záležitostí
vtahujících se k životnímu prostředí.
Pracovní úvazek 0,5 referenta životního prostředí spočívá v činnostech vykonávaných pro
samosprávu. Referent životního prostředí zpracovával vyjádření k projektové dokumentaci
v rámci stavebního řízení dle požadavků stavebního úřadu. Dále referent vykonával činnosti
související s odchytem a zajištěním nezbytné péče o toulavá a opuštěná zvířata nalezená na
katastru města Němčice nad Hanou. Řeší situace vztahující se k pozemkům na katastru
celého města, komunikuje s katastrálním úřadem při převodech majetku, komunikuje
s ÚZSVM při převodech pozemků do majetku města a dalšími úřady vztahujícími se
k problematice životního prostředí. Vede statistiku odpadů a vede agendu odpadového
hospodářství ve městě Němčice nad Hanou. Provádí kontroly nakládání s odpady u
podnikatelských subjektů. Vede evidenci a přípravu rybářských lístků před vydáním.
Vede činnosti na údržbu zeleně v rámci intravilánu města, tj. sázení stromů, keřů v ulicích,
navrhuje revitalizaci zeleně v ulicích města. Zajišťuje květinovou výsadbu na náměstí a
květinovou výzdobu budovy úřadu. Koordinuje údržbu a zálivku zeleně ve městě i
v extravilánu města.
V rámci samosprávy referent zajišťuje také IT systém pro chod úřadu, tj. komunikace
s firmou, která provádí servis IT, má na starosti certifikáty a zajišťuje jejich obnovování pro
všechny administrativní zaměstnance úřadu.

16

Přehled jednotlivých činností státní správy v oblasti životního prostředí za r. 2018 a
srovnání s r. 2017
STÁTNÍ SPRÁVA
2017
2018
Orgán ochrany přírody a krajiny
rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les
10
15
vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
upozornění na stav stromu
1
6
Souhlas k ošetření památného stromu
1
0
ODPADY
provedení kontroly na úseku odpadového hospodářství
0
0
uložení pokuty za porušení zákona o odpadech
0
0
OVZDUŠÍ
vyjádření dle § 11, odst. 4 zákona č. 201/2012
0
0
OSTATNÍ
vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení
6
3
ostatní vyjádření, sdělení, postoupení spisu
4
7
postoupení věci týrání zvířete dle veterinárního zákona
0
0
CELKEM
22
31

3.2.4 Místní poplatky
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,
Příjmová část rozpočtu
a) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Příjmová část rozpočtu
r. 2017
r. 2018
Rozpočet původní:
700 000,-Kč
700 000,-Kč
Rozpočet upravený:
668 330,-Kč
639 930,-Kč
Plnění:
668 330,-Kč
639 930,-Kč
% plnění:
95,48%
91,42%
Sazba poplatku pro rok 2018 zůstala ve stejné výši jako v roce 2016 a 2017, tzn. 360 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 Kč.
Termín splatnosti poplatku byl upraven OZV na jeden termín a to do 31.5. daného
kalendářního roku.
17

V roce 2018 doplácelo město ze svého rozpočtu rozdíl mezi sazbou stanovenou v OZV a
skutečnými náklady. Doplatek na jednoho poplatníka v roce 2018 činil 86,95 Kč. Dále byl
hrazen poplatek za poplatníky, kteří byli od poplatku osvobozeni, nebo jim byla poskytnuta
úleva dle OZV čl. č. 6.
b) Poplatek ze psů
Příjmová část rozpočtu
Rozpočet původní:
Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

r. 2017
75 000,-Kč
66 337,-Kč
66 337,-Kč
88,45%

r. 2018
70 000,-Kč
67 012,-Kč
67 012,-Kč
95,75%

K datu 31.12.2018 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 Kč a každého dalšího psa činí poplatek 650 Kč. Pro poplatníky
mající trvalý pobyt v rodinné domě je sazba poplatku 300 Kč a za každého dalšího psa činí
poplatek 450 Kč. Je-li držitelem psa poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
je sazba poplatku za 1 psa 200 Kč a za každého dalšího 300 Kč.
Poplatek ze psů je splatný do 30.6. daného kalendářního roku.
c) Poplatek z ubytovací kapacity
Příjmová část rozpočtu
r. 2017
Rozpočet původní:
1 000,-Kč
Rozpočet upravený:
447,-Kč
Plnění:
447,-Kč
% plnění:
44,7%

r. 2018
1 000,-Kč
150,-Kč
150,-Kč
15%

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 Kč. K 31.12.2018 bylo za ubytovací
kapacitu vybráno 150,-Kč.
d) Poplatek za užívání veřejného prostranství
Příjmová část rozpočtu
r. 2017
Rozpočet původní:
60 000,-Kč
Rozpočet upravený:
44 074,-Kč
Plnění:
44 074,-Kč
% plnění:
73,46%

r. 2018
60 000,-Kč
31 983,-Kč
31 983,-Kč
53,31%

K 31.12.2018 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 31 983,- Kč. Při
vybírání poplatku bylo postupováno dle OZV města Němčice nad Hanou.
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4. Společenské a kulturní dění a významné události ve městě
v roce 2018
LEDEN
K začátku roku neodmyslitelně patří plesová sezona. Jako obvykle ji zahájil Školní ples
v Zátiší, hojně navštívený byl Hasičský ples pořádaný místním SDH (320 platících) s bohatou
tombolou a programem. Také děti si přišly na své na dětském karnevalu s názvem Kráska a
zvíře, který spolu se SVČ ORION a hasiči pořádalo město. Děti si užily bohatou tombolu a
zábavný program plný her a soutěží. Akci navštívilo kolem 300 dětí a dospělých. Plesovou
sezonu ukončil 33. divadelní ples v maskách.
V rámci Divadelních pátků jsme přivítali DS Velké Bystřice s dramatem Probuzení jara, které
divákům přiblížilo těžkosti dospívání.
Petr Bezruč
Pro žáky všech tříd druhého stupně Základní školy Němčice nad Hanou byla připravena
beseda na téma „Petr Bezruč“ k připomenutí 60. výročí od úmrtí tohoto významného
českého básníka. Žáci získali informace o jeho životě a díle v hodinách českého jazyka
od svých učitelů. Tyto informace byly v knihovně doplněny a rozšířeny se zaměřením
na přiblížení doby, ve které Petr Bezruč žil. Nejvíce prostoru bylo věnováno rozboru
vybraných básní ze sbírky Slezské písně. Na závěr dostal každý žák test. Pro ty, kteří test
odevzdali bezchybně vyplněný, byla přichystána odměna.
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ÚNOR
Literární poklady staré Indie
Pan Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. připravil pro návštěvníky knihovny zajímavé povídání
o „Literárních pokladech staré Indie“ zaměřené na tajemný a poutavý svět literárního díla
Mahábhárata. Přednášku obohatil fotografiemi a povídáním o vlastní cestě po Indii.
Nechyběly samotné ukázky indické literatury.

Divadelní pátky
Na únor jsme pro nejmenší diváky z MŠ připravili pořad Andromeda a pro dospělé v rámci
DP pořad Láskyplná opereta.
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BŘEZEN
Bylinné prostředky jako prevence civilizačních onemocnění
Majitelka firmy „Naděje“ paní Mgr. Jarmila
Podhorná připravila pro návštěvníky knihovny
přednášku na téma „Bylinné prostředky jako
prevence civilizačních onemocnění“. Návštěvníky
pomocí vyprávění, ale také video ukázek provedla
svou bylinnou zahradou, která je základem
pro výrobu léčivých bylinných tinktur. Přiblížila
téma gemmoterapie a na konci přednášky sestavila
zájemcům bylinnou kúru dle individuálních
zdravotní problémů.
Promítání na přání
V tomto měsíci jsme zavedli "promítání na přání", kdy diváci přes internet mohli dát hlas
filmu, který si přáli. Vítězný film byl pak promítnut. Posledním představením sezony DP bylo
České nebe v podání DS Větřák z Pivína. Úspěch měla i nedělní pohádka O kočičí princezně
literárně-dramatického oboru naší ZUŠ.
Komiksový workshop
Scénárista Daniel Vydra (spolupracující s ilustrátorkou Markétou Vydrovou) připravil
pro žáky tříd 6.A, 6.B a 8.B „Komiksový workshop“, v rámci
něhož vysvětlil základní pojmy vztahující se k tvorbě
komiksu a pro děti měl připravenou také tvůrčí činnost. Žáci
sami dotvářeli komiksy, své příběhy ztvárnili také
dramaticky a dobře se u toho bavili.
Beseda „Kniha“ pro 1. třídy ZŠ Nezamyslice
Pro žáky prvních tříd ZŠ Nezamyslice byla připravena
beseda v rámci Března - měsíce čtenářů na téma "Kniha".
Po úvodním seznámení s knihovnou děti prokázaly, že ví,
jak se chovat ke knihám a za odměnu je čekala pohádka. Ta
byla nedokončená, takže žáci společně vymysleli konec
příběhu. Nechyběla básnička s pohybem a hra na procvičení
pozornosti.
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Beseda „Kdo zachrání Lampálii?“
Do tajemného světa Lampálie nahlédli žáci družiny ZŠ Němčice nad Hanou. PO úvodní
ukázce z knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii, děti odpovídaly na záludné otázky, a
protože byly velmi šikovné, samy si vyrobily dobrodružnou hru s názvem „Kdo zachrání
Lampálii?“ inspirovanou příběhem z výše uvedené knihy.

DUBEN
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
V dubnu byla do naší knihovny pozvaná spisovatelka paní Ivona Březinová. Spisovatelka se
ve své tvorbě obrací ke všem věkovým kategoriím čtenářů od dětí až po dospělé. Paní
Březinová velmi poutavě vyprávěla dětem, jak se stala spisovatelkou, jak se vyrábí knihy, jak
samotná kniha vzniká. Své knihy žákům představila, stručně vyprávěla jejich obsah, některé
půjčila všem k prohlédnutí. V závěru besedy si každý mohl koupit vystavené knihy a obdržel
je i s věnováním autorky.
Divadelní pátky
Sedmého dubna měl náš DS NaŠtaci premiéru s hrou Převýchova v díře, kterou pak předvedl
i na HDM. V místní sokolovně se uskutečnilo jarní setkání seniorů. Na konci dubna byl
zahájen HDM 2018.
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KVĚTEN

Na HDM diváci zhlédli 16 představení. Na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou byly
doporučeny dva soubory, a to Rádobydivadlo Klapý s inscenací hry U Kočičí bažiny a
Morkovští ochotníci Morkovice – Slížany se hrou Druhý tajný život.

Jako tradičně na HDM byly vyhlášeny dvě doprovodné akce, literární soutěž Andersenova
hvězdička pro žáky základních škol (celkem 79 prací) a výtvarná soutěž pro MŠ na téma
O Smolíčkovi (10 mateřských škol).
Vyhlášení 13. ročníku literární soutěže „Andersenova hvězdička“
Literární soutěž „Andersenova hvězdička“ byla pro žáky základních škol vyhlášena v roce
2018 již po třinácté 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 „Bláznivý
den“. Porotu ve složení Naděžda Tesaříková, Libuše Matysíková, Iveta Králová a Jitka
Hanáková čekal nelehký úkol a to vybrat a odměnit ty nejlepší autory a motivovat je tak dále
k tvůrčí literární činnosti.

ČERVEN

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 Základní školy Němčice nad Hanou v lednu
přihlásila. Besedy pro děti z prvních tříd se tentokrát týkaly klasických, ale i moderních
pohádek a v neposlední řadě prvňáčci ukázali svůj čtenářský um. Na základě toho byli
slavnostně pasováni na čtenáře v sále Kina OKO. Pasování proběhlo za přítomnosti
knihovnice Ivety Králové, starostky města Němčice nad Hanou paní Ivany Dvořákové a také
rytíře z Písmenkové říše Jiřího I., který jediný měl tu pravomoc prvňáčky na čtenáře pasovat.
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Děti dostaly knihu Evelíny Koubové „Bráchova bota“ sladkou odměnu a roční členství
v městské knihovně zdarma.

Červnové kulturní dění
Dvě akce proběhly pro děti. V sále kina OKO se uskutečnilo tradiční šerpování předškoláků z
naší mateřské školy a na konci školního roku jsme pro žáky ZŠ promítli film za vysvědčení.
Největší červnovou akcí byla Veterán Rallye, které přálo počasí a na náměstí byla stovka
vozidel a stovky lidí.
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ČERVENEC - SRPEN

Již druhým rokem proběhlo Němčické kulturní léto, během kterého byly promítnuty tři české
filmy v letním kině. První filmové představení na zahájení prázdnin a další na ukončení
prázdnín. Hlavní akcí kulturního léta byly Němčické hody, na které byl připraven bohatý
kulturní program pro všechny věkové kategorie. Bohužel některé z nich byly málo navštíveny
(pořad pro děti s Míšou Sloukovou). Hodový program byl zahájen vernisáží výstavy pana
Černého s názvem Sto let na vesnici, výstava byla otevřena i během hodů. O sobotu se
postarali hasiči posezením u cimbálu na zahradě ZUŠ a FK fotbalovými zápasy a hodovou
zábavou. Neděle patřila převážně folkloru, začala průvodem krojovaných ke hrobu slečny
Kostkové. Kvůli dešti musel být odpolední program přesunut do sálu kina OKO (soutěž O
hanácký vdolek, vystoupení NS Pantlék a jeho hostů souborů Ouředníček a Martinice,
vystoupení kapely Tondy Bartošíka Tak určitě!) K hodové náladě přispěli i místní chovatelé
drobného zvířectva výstavou v jejich areálu.
V rámci Kulturního léta DS SemTamFór ze Slavičína sehrál v areálu ZUŠ komedii Pravda pod
širým nebem. Na konci prázdnin nás družstvo hasičů reprezentovalo na regionální akci
Mikroregion Němčicko se baví v Koválovicích-Osíčanech.

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Již během prázdnin pracovali v informačním středisku dva studenti jako brigádníci, kteří
pomáhali v knihovně i na kulturním středisku., například při akci Němčicko na kolech.
Od září do listopadu probíhaly v našem městě oslavy 100. výročí vzniku Československa.
(22.9. - otevření naučné stezky Masyrykova lípa, 20. 10. - koncert dechového orchestru naší
ZUŠ a ZUŠ Lipany ze Slovenska, 22.10. byly otevřeny dokonce tři výstavy, dvě připravil
tehdejší kronikář města Mgr. Josef Matoušek a třetí připravil Ing. Dominik Vlč pod názvem
T. G. Masaryk v umění spojenou s přednáškou o našem prvním prezidentovi, kterou využili i
žáci ZŠ (účastníci od něho obdrželi placku s portrétem Tomáše Garyka Masaryka). Ve
vitrínách na budově kina byla umístěna velmi zajímavá výstava s názvem První světová válka.
Na panelech ve foyer byly na panelech umístěny fotografie a texty zachycující události
našeho města za 100 let. 30. října oslavy vyvrcholily lampionovým průvodem spojeným s
kladením věnců, promítáním fotografií našeho města na věž kostela, kulturním programem a
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krásným ohňostrojem. Na přelomu října a listopadu si občané mohli prohlédnout výstavu v
ZŠ. Oslavy 100. výročí byly zakončeny v sále kina pod názvem 100 let české poezie aneb
Nebojme se recitovat.
K tomuto výročí nechalo město vyrobit placku připomínající toto výročí, kterou obdrželi
účastníci akcí.
Během podzimu probíhaly pravidelné Divadelní pátky, během nichž se představili umělci
z Olomouce s inscenací hry Operetní feérie a divadelní soubor z Kojetína s divadelní hrou
Láska mezi nebem a zemí.

ZÁŘÍ

Bazar knih
Pro veřejnost byl připraven Bazar knih, ve kterém si lidé mohli zakoupit jednu knihu za 20 Kč.
Celkem se prodalo 74 knih. Prodávaly se knihy, které byly vyřazeny z důvodu obnovy
knihovního fondu a získání místa pro nové tituly.
Na bicyklech Němčickem 2018
Již po jedenácté se konala tradiční sportovní akce „Na bicyklech Němčickem 2018“. V roce
2018 celou akci zajišťovala obec Dřevnovice, kde byl také finální dojezd a připraven bohatý
program pro všechny cyklisty, kteří se vydali na rodinný výlet na kolech za poznáním
sousedních obcí. V Němčicích n. H. bylo stanoviště opět u knihovny a celkem tudy projelo
přes 650 cyklistů.
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Setkání s TianDe pod vedením Emy Pitnerové
Návštěvníci, kteří přišli na besedu paní Emy Pitnerové - Setkání s TianDe, se seznámili
s unikátní přírodní kosmetikou a produkty pro zdraví, které jsou vyráběny dle originálníchtisíce let starých receptur tradiční čínské medicíny.

ŘÍJEN

Jóga v denním životě
Paní Ohlídalová, která nás přednáškou provázela, jógu praktikuje již 8 let. Stala se součástí
jejího každodenního života. Předala nám své zkušenosti a povídala nám o tom, jak nás jóga
může ovlivnit v běžném životě, jak může ovlivnit naše zdraví, mysl a co od ní můžeme
očekávat. Sešli jsme se v počtu 13 návštěvníků a všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři.
Eva je žena s velkým srdcem a všem nám ukázala tu správnou cestu.

Na Zéland a zase zpět
V říjnu nám v knihovně udělal cestopisnou přednášku pan Jan Korvas, který se vydal na cestu
za dobrodružstvím se svými přáteli na daleký Nový Zéland. Povídal nám o své měsíční cestě a
své povídání proložil fotkami a videi. Posluchači se natolik vžili do vyprávění, že by chtěli
poslouchat ještě déle než dobu, po kterou beseda trvala.
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Den poezie
Městská knihovna Němčice nad Hanou uspořádala již třetí ročník celorepublikového
festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy. Na letošní rok připadlo mnoho
významných výročí, nejen v oblasti formování a vývoje našeho státu - všechny „osmičkové”
roky, ale také v oblasti literatury, např. 80 let od úmrtí Karla Čapka, 150 let od narození
Otokara Březiny a dokonce i 20 let od prvního ročníku Dne poezie. Hlavní pořadatelé akce se
nechali inspirovat výrokem prezidenta Masaryka. Výrok nechali nedokončený a festival tedy
nesl název ''Nebát se...''. Hlavní myšlenkou festivalu byla volnost a tvárnost tak, aby si každý
účastník - pořadatel mohl s názvem festivalu trošku pohrát. Po celé České republice se
konala desítka pořadů pro školy, veřejnost, v knihovnách, kavárnách či přímo v ulicích a
nechávali nás vtáhnout do světa poezie.
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LISTOPAD
Kulturní dění
V listopadu se uskutečnilo podzimní setkání důchodců v hale Suprovka, o kulturní program
se podělily děti ze SVČ ORION, naší ZUŠ a Divadlo Slunečnice z Brna. Poslední listopadový
víkend patřil rozsvícení vánočního stromu na náměstí (program MŠ a ZŠ, kladně můžeme
hodnotit stánky s občerstvením a vánočními věcmi).

PROSINEC

Do sálu kina OKO byli diváci pozváni na koncert pana Vladimíra Nerušila, dvojníka
W. Matušky. Dne 12.12. se náměstí uskutečnila každoroční předvánoční akce Česko zpívá
koledy. Náměstí se rozezvučelo vánočními koledami, které nám předzpívaly učitelky MŠ.
Kulturní středisko zajistilo prodej horkého punče a čaje. Poslední akcí roku 2018 v našem
městě bylo vánoční zpívání na faře, které připravil NS Pantlék.
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Advent v knihovně
Výroba přáníček a záložek do knih
Tvořivá dílnička pro děti, které rády tvoří, malují a stříhají. S dětmi jsme si vyrobili přáníčko
k vánocům pro své nejbližší a krásnou záložku do knih s motivem obrázků Josefa Lady.
Napiš dopis Ježíškovi
Poslední výtvarnou dílnou v letošním roce byla dílnička „Napiš dopis Ježíškovi“. Děti si
musely vyrobit svůj dopisní papír, na který následně napsaly svá přání k Vánocům a
namalovaly hezký obrázek.
Voňavé vánoční čtení
Příjemné vánoční posezení u horkého čaje a cukroví s panem Ošťádalem. Zavzpomínali jsme
na doby vánoční našich babiček a dědečků, vánoční zvyky a zazpívali si naše nejznámější
koledy.
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5. Příspěvkové organizace
Město Němčice nad Hanou je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací.

5.1 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: 414

5.2 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: 693
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 10
Počet oborů: 4

5.3 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:
80

5.4 ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
Adresa: Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
Kontakty
Telefon:
606 569 277
www:
www.svcorion.cz
E-mail:
info@svcorion.cz
Ředitelka:
Mgr. Eva Bašková
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 7
Počet zájmových útvarů: 45
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Počet účastníků v zájmových útvarech: 515

5.5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018
Název příspěvkové
organizace
Mateřská škola Němčice
nad Hanou, příspěvková
organizace
ORION – Středisko volného
času Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola
Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
Základní škola Němčice nad
Hanou, příspěvková
organizace

Výnosy roku 2018
hlavní činnost

Náklady roku 2018
hlavní činnost

Příspěvek
zřizovatele na rok
2018

Vratka NIV
příspěvku v roce
2019

6 729 761,73 Kč

6 728 354,72 Kč

1 093 840,00 Kč

85 948,00 Kč

4 794 989,33 Kč

4 789 828,50 Kč

667 920,00 Kč

45 631,00 Kč

19 405 802,22 Kč

19 407 012,48 Kč

1 577 139,00 Kč

131 795,80 Kč

32 084 617,54 Kč

32 073 665,52 Kč

3 452 838,00 Kč

549 107,51 Kč
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6. Neziskové organizace působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působilo v roce 2018 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 ZUŠ 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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7. Hospodaření města v roce 2018
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2018 s rozdílem příjmů a výdajů. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji k 31.12.2018 činil + 36 927 079,37 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku a nečerpá kontokorent.
Příjmy a výdaje k 31.12.2018

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

Hospodářský výsledek

(výkaz FIN 2-12M )
Rozpočet
upravený
k 31.12.2018
(v Kč)
107 092 257,85
120 342 972,81
-13 250 714,96

Skutečnost
k 31.12.2018
(v Kč)
107 092 257,85
70 165 158,48
36 927 079,37

Skutečnost
k 31.12.2017
(v Kč)
69 491 446,29
68 304 275,45
1 187 170,84

(účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)

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

Skutečnost
k 31.12.2018
(v Kč)
90 390 304,24
52 451 717,12
9 390 714,50
37 938 587,12

Skutečnost
k 31.12.2017
(v Kč)
76 082 905,96
46 623 150,78
8 957 452,12
29 459 755,18

7.1 Příjmy
Zastupitelstvo města dne 14.12.2017 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2018 –
závazné ukazatele, ve výši příjmů 58 290 043,18 Kč. Příjmy k 31.12.2018 jsou plněny ve výši
100 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 113 724 690,85 Kč upravených příjmů. Příjmy,
které město obdrželo ze skládky SUEZ Využití zdrojů a.s činí celkem 46 106 039,60 Kč
z předpokládané částky 12 000 000,00 Kč. Daň z přidané hodnoty se plní v částce
14 955 645,29 Kč z předpokládané částky Kč 14 440 000,00 Kč U daně z příjmů právnických
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osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve výši 6 160 000,00 Kč výše této daně je dle
skutečnosti 6 089 153,98 Kč. Celková částka připadající na sdílené daně (včetně daně
z nemovitostí, která je výlučnou daní obce) činí Kč z plánovaných 31 838 000,00 Kč částku
32 168 876,48 Kč.

Daňové příjmy 2018 – vybrané položky

7.2 Výdaje
Zastupitelstvo města dne 14.12.2017 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2018 –
závazné ukazatele, ve výši výdajů Kč 92.099.254,00 (schodkový rozpočet). Výdaje jsou
k 31.12.2018 plněny ve výši 60,48 % ročního rozpočtu po změnách, což činí
76 797 611,48 Kč. Jde především o běžné provozní výdaje stanovené v rozpočtu a
financování investičních akcí plánovaných pro rok 2018. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
k 31.12.2018 činí + 36 927 079,37 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku a výše čerpaného
kontokorentu účtu k 31.12.2018 činí 0 Kč.

7.3 Opravy a udržování
V roce 2018 byly provedeny opravy na majetku města Němčice nad Hanou v celkové výši
5 143 681,83 Kč z plánovaných 6 483 589,24 Kč.
Výpis nejvýznamnějších oprav:
Oprava sociálního zařízení v objektu MŠ
Obnova pískovcového kříže

1 439 446,27
320 000,00
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Montáž a nástavba plošiny
Rekonstrukce obvod. zdiva a márnice na hřbitově

239 996,00
1 581 298,53

7.4 Investiční výdaje
V roce 2018 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 19 470 819,33 Kč z plánovaných
30 926 275,78 Kč.
Výpis nejvýznamnějších investic:
Koupě OSP
Rekonstrukce hřbitova + PD rozšíření hřbitova
Naučná stezka Masarykova lípa
Víceúčelové hřiště za ZŠ
Založení a kotvení vánočního stromu
Velká plocha – infrastruktura
Protipovodňová opatření

2 181 290,00
1 473 421,90
289 916,00
6 353 826,19
261 847,78
6 022 179,48
2 152 208,00

7.5 Dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu:
Rozpočet upravený
Kč 31.12.2018 (v Kč)
Na státní správu a školství
Na veřejně prospěšné práce
Neinvestiční dotace od obcí

3.215.700,00
414 260,00
34 379,00

Skutečnost
k 31.12.2018
(v Kč)
3 215 700,00
414 260,00
34 379,00

Ostatní dotace:

Ol.kraj JSDH Němčice n.H. –
vybavení, akceschopnost
Dostavba kanalizace a ČOV (úroky)
Ministerstvo kultury – Hanácký
divadelní máj 2018

Skutečnost
k 31.12.2018 (v Kč)
189 681,00
38 044,46
30 000,00
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Skutečnost
k 31.12.2017
(v Kč)
3 067 300,00
413 601,00
40 403,00

Olomoucký kraj – Hanácký divadelní
máj 2018
Olomoucký kraj - TIC
Ol.kraj JSDH Němčice n.H.
Pořízení dopravního automobilu
Ol.kraj JSDH Němčice n.H.
Dotace - defibrilátor

40 000,00
30 000,00
100 000,00
40 000,00

MPSV – Výkon soc.práce
Ol.kraj – Víceúčelové hřiště za ZŠ
Ol.kraj – Tubus pro vánoční strom
MŽP - Protipovodňová opatření
Mze - Rekonstrukce obvodového
zdiva – hřbitov
MŽP – Energetické úspory SDH

353 000,00
3 000 000,00
122 000,00
1 711 225,60
700 000,00
675 110,89
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8. Aktiva města
konečný stav
k 31.12.2017 (v Kč)

Stav aktiv

změna stavu
(v Kč)

konečný stav
k 31.12.2018 (v Kč)

Brutto

598 890 495,07

51 170 946,92

650 061 441,99

Korekce

139 165 323,45

9 748 609,83

148 913 933,28

Netto

459 725 171,62

41 422 337,09

501 147 508,71

8.1 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

8.2 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 31.12.2018
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Němčická
160
160
rozvojová s.r.o.

Vývoj VH (v tis. Kč)
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Vlastní kapitál

Cizí zdroje

160

0

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

0

-2

-2
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9. Finanční příspěvky města
9.1 Finanční příspěvek (individuální granty, finanční dary) města
Němčice nad Hanou spolkům z rozpočtu města pro rok 2018
Organizace

Výše příspěvku

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

Český svaz chovatelů, z.s.

25 000,00 Kč

Účel
Poskytnutí soc.služeb pro občanku
města
Zajištění provozu dětské krizové
linky
Příspěvek na činnost spolku.
Rehabilitace a rekondice členů
Nákup výstavních klecí a krmítek
pro drůbež
Příspěvek na částečné pokrytí
poradců mzdových prostředků, spec.
pomůcky
Rehabilitace v lázních Skalka,
pronájem bazénu v lázních Bludov
Pronájem cvičebních prostor
v sokolovně

Středisko rané péče

5 000,00 Kč

ONKO Diana, Prostějov

3 000,00 Kč

TJ Sokol Němčice n.H.

7 300,00 Kč

Domov u rybníka Víceměřice

25 000,00 Kč

Příspěvek na uživatele

Nejste sami-Mobilní hospic

3 000,00 Kč

Mzdy lékařů a sester zajišťující
mobilní specializovanou péči

Charita Kojetín

40 320,00 Kč

zakoupení automobilu

FK Němčice nad Hanou

48 000,00 Kč

Rodinné centrum Kroměříž

20 000,00 Kč

Celkem

188 125,00 Kč
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Pořízení teplákových souprav se
znakem Němčice nad Hanou
Pořízení zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.

9.2 GRANTY 2018 „Podpora spolkových aktivit“ a „Sportem k lepší
kondici“
Poskytnutí grantů v programu "Podpora spolkových aktivit 2018" a "Sportem k lepší
kondici 2018"
ORGANIZACE

Podpora spolkových aktivit
Požadováno
Poskytnuto

Sportem k lepší kondici
Požadováno Poskytnuto

CELKEM

SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
Dechový orchestr ZUŠ 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

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00

0,00

25 000,00 Kč

Národopisný soubor Pantlék, z.s.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00

0,00

25 000,00 Kč

TJ Stavební stroje Němčice n.H., z.s.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30.000,00 Kč

55 000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Němčice n.H.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30.000,00 Kč

55 000,00 Kč

FK Němčice n.H., z.s.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

55 000,00 Kč

Myslivecký spolek Němčice nad Hanou

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00

0,00

25 000,00 Kč

Klub přátel ZUŠ, Němčice n.H., z.s.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00

0,00

25 000,00 Kč
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Divadelní spolek na Štaci, z.s.

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00

0,00

20 000,00 Kč

Hobby klub Němčice n.H., z.s.

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

55 000,00 Kč

0,00

0,00

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00

Přátelé otevřené školy, z.s.
CELKEM

245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 425 000.00 Kč

10. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
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:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018:
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 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 2018 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových
organizací, žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla
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provedena Adelou Novákovou, DiS. a přizvanými osobami – na základě pověření Rady města
– Ing. Bc. Lenkou Zábojovou (externí kontrolní subjekt) ze dne 27.11.2017.
U neziskových organizací (spolků) byla provedena veřejnosprávní kontrola u přijatých grantů
města za rok 2018 pověřeným pracovníkem MěÚ – Adelou Novákovou, DiS.

10.1 Vnitřní finanční kontrola
Vnitřní finanční kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2018 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

10.2 Veřejnosprávní kontrola
Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s plánem finančních kontrol stanoveným
na rok 2018.
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 účetnictví příspěvkové organizace za 01.01.2018 – 30.09.2018.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady (účetní závěrka za rok 2018 k datu 30.09.2018,
směrnice, účtový rozvrh, rozpočet od zřizovatele, SVR na 2018, analytická předvaha, účetní
deník, fondy účetní jednotky, zřizovací listina, seznam neuhrazených pohledávek).
Předmětem další kontroly byla řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Byly předloženy tyto doklady (směrnice k finanční kontrole a vzor dokladu
prokazující, předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb.
• Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na účetnictví příspěvkové organizace za 01.01.2018 – 30.09.2018.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady (účetní závěrka za rok 2018 k datu 30.09.2018,
směrnice, účtový rozvrh, rozpočet od zřizovatele, SVR na 2018, analytická předvaha, účetní
deník, fondy účetní jednotky, zřizovací listina, seznam neuhrazených pohledávek).
Předmětem další kontroly byla řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Byly předloženy tyto doklady (směrnice k finanční kontrole a vzor dokladu
prokazující, předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb.
• Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na účetnictví příspěvkové organizace za 01.01.2018 – 30.09.2018.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady (účetní závěrka za rok 2018 k datu 30.09.2018,
směrnice, účtový rozvrh, rozpočet od zřizovatele, SVR na 2018, analytická předvaha, účetní
deník, fondy účetní jednotky, zřizovací listina, seznam neuhrazených pohledávek).
Předmětem další kontroly byla řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Byly předloženy tyto doklady (směrnice k finanční kontrole a vzor dokladu
prokazující, předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001
Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb.
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• ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola byla zaměřena na účetnictví příspěvkové organizace za 01.01.2018 – 30.09.2018.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady (účetní závěrka za rok 2018 k datu 30.09.2018,
směrnice, účtový rozvrh, rozpočet od zřizovatele, SVR na 2018, analytická předvaha, účetní
deník, fondy účetní jednotky, zřizovací listina, seznam neuhrazených pohledávek).
Předmětem další kontroly byla řídící kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole. Byly předloženy tyto doklady (směrnice k finanční kontrole a vzor dokladu
prokazující, předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb.

Dále byly vykonány veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:
• Přátelé otevřené školy, z.s. IČ: 68726473, Tyršova 360, Němčice nad Hanou
• Myslivecký spolek Němčice nad Hanou, IČ: 62858203
Kontroly byly zaměřeny na použití příspěvku poskytnutého městem z grantového
programu „Spolupráce“ a „Sportem k lepší kondici“ na činnost neziskových organizací.

Vnitřní finanční kontrolou ani veřejnosprávními kontrolami nebyly zjištěny závažné
nedostatky. Pokud byly zjištěny drobné nedostatky, bylo uloženo přijetí nápravných
opatření, o jejichž splnění bylo kontrolovanému subjektu uloženo podat zprávu. Plnění
nápravných opatření je průběžně kontrolováno.
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11. Seznam platných obecně závazných vyhlášek
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Nařízení č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, Příloha č. 1 - mapa tržních míst v Němčicích
nad Hanou
OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Pravidla pro umístění reklamních poutačů na stožáry veřejného osvětlení v majetku města
Němčice nad Hanou
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
OZV č. 2/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Němčice nad Hanou
Řád veřejného pohřebiště města Němčice nad Hanou
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí
OZV města č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek
na veřejném prostranství
OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů
1/2005 - kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou
Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005 o závazné části
územního plánu města Němčice nad Hanou
2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob
Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových
prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou
Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000 o vytvoření a použití účelových
prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou"
Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření a použití
účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad
Hanou
6/1998 - O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání.
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12. Externí služby
Město využívalo v roce 2018 při své činnosti poradenské služby Advokátní kanceláře RitterŠťastný. Konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město Ing. Bc. Lenka
Zábojová.
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