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1. Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás po roce oslovit a informovat o tom, co se v loňském roce v našem městě
událo. Jak je dobrou praxí města Němčice nad Hanou a jeho městského úřadu, máte před
sebou výroční zprávu za rok 2019, jakožto základní a všeobecný informační dokument
o činnosti města a jeho orgánů jak v samostatné, tak v přenesené působnosti, tedy
o úkolech, které náleží městu jako obci a úkolech, které město plní pro Českou republiku.
Město je jakýsi živý organismus - má pocity, nálady, starosti, ale i specifické kouzlo.
Osobitým způsobem vnímáme všichni své městské okolí. Bez ohledu na míru odpovědnosti,
kterou za město neseme, všichni v něm žijeme, pracujeme a tvoříme ho. Ovlivňujeme
a vytváříme jeho autentickou identitu a zároveň otevíráme větší či menší možnosti pro jeho
rozvoj. Každý rok v životě města může přinést zjevné pozitivní výsledky, na kterých se
obyvatelé shodují. Tak je to i s Němčicemi nad Hanou. Každý rok života má specifickou
příchuť a akcent, i když mnohdy komplexní výsledky vidíme a vnímáme až po uplynutí
delšího období. I během roku 2019 jsme se věnovali mnohým projektům, obnovám či
rozvojovým aktivitám.
Za velký krok vpřed pro naše město považuji mimo jiné zahájení největší investiční akce
v novodobé historii města Němčice nad Hanou a to rekonstrukci budovy základní školy, která
bude jistě patřit k jedné z nejmodernějších škol v Olomouckém kraji s názvem projektu
„Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou“. Tento projekt je podpořen MMR
ČR částkou ve výši 54,12 mil Kč. Součástí projektu je i vybavení nábytkem, dodávka nové
informační technologie a dodávka školních pomůcek. Celková částka za projekt se bude
pohybovat kolem 135 mil Kč. Termín dokončení je plánován až na rok 2020. Jsem velice rád,
že se našli odvážní zastupitelé a tuto rekonstrukci podpořili. Neustále dbáme na opravu
nevyhovujících chodníků a komunikací. V roce 2019 se nám podařilo zrekonstruovat na ulici
Mlýnská nejen komunikace a chodník, ale bylo vybudováno i odstavné parkoviště. Celkové
finanční náklady na rekonstrukci Mlýnské ulice byly ve výši 2,32 mil Kč. Také ulice Šafaříkova
se již dočkala rekonstrukce chodníků, bohužel muselo dojít k jejímu rozdělení a to z důvodu
přeložky VN společnosti E.ON. Rekonstrukce byla financována nejen z prostředků našeho
města, ale i za podpory MMR ČR. Došlo také k dokončení výstavby víceúčelového
sportovního hřiště za základní školou za přispění Olomouckého kraje. Pro zajištění
akceschopnosti našich hasičů byl pořízen dopravní automobil Volkswagen Crafter za přispění
Ministerstva vnitra České republiky a Olomouckého kraje v celkové hodnotě 1,23 mil Kč.
I v následujících letech plánujeme další investice do zkvalitnění školských zařízení, místních
komunikací, sportovní infrastruktury i opravy městského majetku. V roce 2019 bylo
vynaloženo na opravy a údržbu majetku města 5,77 mil. Kč. Pro investice bylo uvolněno
celkem 38,12 mil. Kč.
V červnu roku 2019 nás postihla blesková povodeň, kdy došlo k vybřežení místního toku
Žlebůvky. Při této události došlo k zatopení několika nemovitostí v ulicích Novosady,
Zahradní, Šafaříkova, Chvátalova, Čsl. Armády a Komenského náměstí – cca 30 domů. Chtěl
bych ještě jednou touto cestou poděkovat především všem zasahujícím hasičům, kteří
zasahovali při samotné povodni, ale také se podíleli následně další dny při odstraňování její
následků. Poděkování samozřejmě patří i všem lidem, kteří přiložili jakýmkoliv způsobem
ruku k dílu a následky povodně pomohli odstranit.
Dovolte mi tedy závěrem vyjádřit poděkování vám zastupitelům města, městským radním,
místostarostce, tajemnici, ale i úředníkům za veškerou odvedenou práci. Určitě je před námi
mnoho projektů, které zlepší náš osobní život a život celých Němčic nad Hanou. V oblasti
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kvality života k nim prioritně bude patřit dokončení projektové dokumentace a následná
realizace infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na ploše po cukrovaru. Jenže cesta od
myšlenky k realizaci plánovaných projektů je mnohdy delší, než bychom si přáli. Věřím, že se
nám mnoho z naplánovaných záměrů společně podaří. Snad v každé sféře života města jsme
i v roce 2019 zaznamenali kus kvalitní a dobré práce, za což patří díky všem, kteří vstoupili do
tohoto tvůrčího a pulsujícího procesu. Věřím, že budeme společně s radou a zastupitelstvem
města těmi, kdo povedou město Němčice nad Hanou zodpovědně, dobře a ku prospěchu
obyvatel města, protože spokojenost občana a přívětivé prostředí pro obyvatele i pro
podnikání, je nadále prioritou mou i všech orgánů města. Snad tomu přispívá i prohlubování
informovanosti, včetně této výroční zprávy.
Ing. Jan Vrána, starosta
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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. 2019:
Počet cizinců s povoleným pobytem:

1
1 202 ha
204 m n. m.
1939
71

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 starosta, místostarostka a 3 neuvolnění zastupitelé města.

Obsazení orgánů města 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
František Žvátora
Martin Ševčík, DiS.
(od 15.10.2019)

ČSSD
ČSSD
ČSSD

Bc. Marek Antel

Společně pro Němčice
Společně pro Němčice

Martina Kouřilová
RNDr. Lubomír
Procházka
Bc. Lenka Králová

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

Zastupitelstvo města

VOLENÉ ORGÁNY
Rada města

Starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD

3.1.1 Výbory
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 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:
Blanka Šebestová, DiS.
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:
Blanka Šebestová, DiS.
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:
Ing. Alena Šenkyříková, Petra Spíchalová, DiS. (od 17.6.2019)
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 2018-2022
předseda:
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
tajemník:
Mgr. Alena Špičáková
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., Libuše Gardavská, DiS. od října 2019
členové:
Ing. Zdeněk Hrbáček, Ivo Kopřiva, Martina Kouřilová, Bohdana Kvíčalová

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 finanční
Životní prostředí

Celkový počet zaměstnanců městského úřadu pro správní a samosprávní činnosti k 31. 12.
2019 činil 16 úvazků v administrativních činnostech a 9 v manuálních činnostech a správě
objektů města.
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Na výdaje spojené s výkonem státní správy na rok 2019 byl městu poskytnut příspěvek od
státu ve výši 3 427 700,- Kč + 356 611,-Kč na výkon sociální práce. Tento příspěvek byl použit
na platy zaměstnanců a úhradu dalších výdajů spojených se zajišťováním agend státní
správy.
Kontroly
Za rok 2019 bylo na městském úřadu provedeno 7 kontrol, které provedl Krajský úřad
Olomouckého kraje, Magistrát města Prostějova, OSSZ a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Důležitá byla kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti územního rozhodování
a stavebního řádu, v oblasti zapisování údajů do registru územní identifikace, adres
a nemovitostí a v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Kontrola také
prošla stavební archiv a vedení archivu. V době kontroly byli na stavebním úřadě
2 pracovníci, z toho pouze vedoucí stavebního úřadu měla ZOZ. Závěr kontroly je bez
zjevných nálezů a podle pracovníků krajského úřadu s velmi uspokojivým výsledkem
s porovnáním minulých let.
Přezkum hospodaření města Němčice nad Hanou za rok 2018 proběhl ve dnech 11.3.2019 –
13.3.2019 s výsledkem bez zjištěných chyb a nedostatků.
Další kontroly byly provedeny
-

na úseku přenesené působnosti matrik, vidimace a legalizace
kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného
dílčí přezkum hospodaření města za rok 2019 proběhl ve dnech 17.12.2019-19.12.2019

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 2019 nastoupila do funkce nová vedoucí finančního odboru, která absolvovala vstupní
vzdělávání úředníků. Na této pozici je nutné absolvovat Zkoušku odborné způsobilosti
z finanční oblasti.
Do funkce referenta životního prostředí nastoupila nová pracovnice, která absolvovala
vstupní vzdělávání úředníků dle zákona o úřednicích. K výkonu přenesené působnosti na
úseku životního prostředí potřebuje pracovnice tři zvláštní odborné způsobilosti. Na základě
žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání jí Ministerstvo vnitra přiznalo rovnocennost
v odborné části pro dvě z nich. Z tohoto důvodu byla přihlášena k obecné části a jedné
odborné části na úseku zemědělství. Přípravu i zkoušku bude absolvovat pracovnice v roce
2020.
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. Vzdělávání
se účastní i starosta a místostarostka města. Na vzdělávání bylo v roce 2019 vynaloženo
z rozpočtu města 179 077,-Kč.
Pro řádný výkon odborných agend všichni zaměstnanci (úředníci i neúředníci) absolvovali 85
akreditovaných odborných školení v oblasti zákona o obcích, stavebního řádu, mezd
a personalistiky, veřejných zakázek, zákona o účetnictví, zákona 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 – rok 2019
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 práce byla činnost zaměřena zejména na poradenskou práci s klienty
a pomoc v neočekávaných životních situacích.
V rámci sociální práce bylo v roce 2019 sepsáno s klienty 84 úředních záznamů.
Bylo provedeno 19 sociálních šetření.
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: 2
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. 2017

r.2018

r.2019

25
36
3
1
4
16

27
41
2
3
2
23

19
31
0
2
6
21

12
21

17
19

23
8

40

58

36

31

24

18

515

498

370

r.2017

r.2018

r.2019

7
1

12
2

16
2

1
2
21
2
1

1
3
19
2
1

2
3
20
0
0

9
1
1

10
2
2

4
3
2

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 matriku
Potvrzení o žití pro použití v cizině
Vystavení druhopisu matričního dokladu
Osvědčení k církevnímu sňatku
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství
Uzavření manželství
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
Rozhodnutí o povolení o změny příjmení
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Úmrtí občanů
Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin
Ověření podpisů
Ověření stran textu

7
297
118

14
2
278
124

13
4
143
178

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

59
17
52
3
19
7
20

49
12
55
6
18
8
22

46
8
64
2
14
2
18

c) Volby do zastupitelstev obcí
Při volbách do zastupitelstva obce Hruška bylo celkem:
registrováno kandidátních listin:
7
vypraveno rozhodnutí:
29
Do roku 2019 byl státní příspěvek na výkon státní správy na úseku matriky poskytnut
paušálně v jedné částce. Od roku 2020 se bude příspěvek na výkon státní správy na úseku
matriky dělit na další dílčí příspěvky, které budou vycházet ze statistiky výše uvedených čísel
v tabulce.

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, Těšice, Tištín, Koválovice – Osíčany,
Dřevnovice, Mořice, Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Hruška, Vrchoslavice, Vitčice,
Pavlovice
u Kojetína, Srbce.
Z důvodu 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, která je doplněna o údaje roku 2019. Tabulka vychází z rozčlenění
jednotlivých úkonů stavebního úřadu dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V roce 2019 došlo na stavebním úřadě k personálním změnám. Od 1.1.2019 do 31.8. 2019
byla na stavebním úřadě jedna oprávněná úřední osoba (vedoucí stavebního úřadu). Dne
1.9.2019 nastoupila na stavební úřad referentka, jako druhá oprávněná úřední osoba. Další
pracovník stavebního úřadu je technik stavebního úřadu.
V roce 2019 došlo k výraznému nárůstu počtu povolených rodinných domů, zejména
formou společného souhlasu.
V druhém pololetí roku 2019 byla zpracována první polovina dat pro Český statistický úřad,
ve věci sčítání domů a bytů. Zpracování dat zahrnovalo vyhledání cca 75 spisů v archívu
stavebního úřadu a následné opravy a doplnění údajů v RUIAN.
Dále v roce 2019 proběhly další revize katastrálních území pod vedením Katastrálního
úřadu, ze kterých vyplynul stavebnímu úřadu nárůst agendy ve věci legalizace nepovolených
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staveb, ověřování pasportů staveb, zápisů do RUIAN a v souvislosti s tím výrazný nárůst
kontrolních prohlídek na stavbách.
Dále proběhla rozsáhlá spolupráce s vodoprávním úřadem Magistrátu města Prostějova ve
věci kontroly odkanalizování nemovitostí na ulici Novosady v Němčicích nad Hanou a revize
staveb na toku Žlebůvka v rozsahu této ulice.
Pracovníci stavebního úřadu v průběhu roku navštěvovali školení zaměřená na problematiku
stavebního zákona a prováděcích právních předpisů.
Typ úkonu stavebního úřadu

Počet za rok Počet za rok
2018
2019
1
10

Územní rozhodnutí (samostatné)
Stavební povolení (samostatné)

0

7

Společné povolení (jedním rozhodnutím stavba umístěna i stavebně
povolena)

1

7

Souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (samostatný)

9

5

Územní souhlas (samostatný)

52

50

Společný souhlas (jedním souhlasem stavba umístěna i stavebně
povolena)

20

42

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby

0

0

Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby

0

3

Veřejnoprávní smlouva o společném umístění a provedení stavby

0

2

Změna stavby před dokončením (forma rozhodnutí nebo souhlasu)

1

6

Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení, územního
rozhodnutí, společného povolení

0

2

Rozhodnutí o výjimce

8

7

Rozhodnutí o změně využití území

1

1

Kolaudační rozhodnutí

0

9

Kolaudační souhlas

26

27

Ohlášení dokončení stavby s následným zápisem do RUIAN

20

23

Souhlas se změnou užívání stavby

0

6

Rozhodnutí o změně užívání stavby

0

0

Rozhodnutí o předčasném užívání stavby

0

0

Rozhodnutí - zkušební provoz stavby

1

1

Souhlas s odstraněním stavby

2

3

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

0

2

Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků

16

20

Dodatečné povolení stavby

0

0

Rozhodnutí - nařízení odstranění stavby

0

0

12

Rozhodnutí o zjednání nápravy závadného stavu

2

0

Sdělení - ověření existence/neexistence stavby (zahrnuje ověření
pasportu stavby a ověření demolice stavby)

28

19

Stížnosti, podněty k prošetření

7

15

Výzvy k přidělení čísla popisného/evidenčního budově

9

21

Výzvy k odstranění nedostatků podání

20

5

Usnesení (zastavení řízení, přerušení řízení, postoupení, sloučení)

27

20

Řešená odvolání

2

2

Kontrolní prohlídky z důvodu revize katastrálních území (výsledkem
šetření je protokol, nikoliv rozhodnutí nebo souhlas)

26

46

Kontrolní prohlídky a místní šetření vykonaná SÚ celkem

79

84

Počet zápisů do RUIAN celkem

55

81

Vyjádření, sdělení, stanoviska

28

51

Územně plánovací informace

0

0

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2

0

Souhlas pro speciální stavební úřady

3

0

Zastavení stavebních prací (forma rozhodnutí nebo zápisem do
protokolu)

1

0

Uložené pokuty

0

2

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.
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.
Vede statistiku odpadů a vede agendu odpadového hospodářství ve městě Němčice nad
Hanou. Provádí kontroly nakládání s odpady u podnikatelských subjektů. V roce 2019
pracovnice životního prostředí provedla revizi smluv u podnikatelských subjektů a řešila
následné uzavírání dodatků smluv na likvidaci odpadů. Na úseku odpadů pracovnice
připravila aktualizaci příloh ke smlouvě s firmou SUEZ, a.s.
Vede evidenci a přípravu rybářských lístků před vydáním.
Výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu /ZPF/ byl změnou zákona
ukončen k 1. 4. 2015. Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny spočíval
v posuzování stavu a následném vydávání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
a ve vyzývání vlastníků pozemků, na kterých rostly neudržované dřeviny, aby zajistili jejich
ořez případně pokácení z důvodu zachování provozní bezpečnosti.
Dle požadavků stavebního úřadu útvar životního prostředí zpracovával vyjádření
k projektové dokumentaci v rámci stavebního řízení.
Referent životního prostředí vykonával rovněž činnosti související s odchytem a zajištěním
nezbytné péče o toulavá a opuštěná zvířata nalezená na katastru města. Vykonával rovněž
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poradenskou činnost pro obce ve správním obvodu při řešení nejrůznějších záležitostí
vztahujících se k životnímu prostředí.
Poradenská činnost v souvislosti se získáním kotlíkové dotace.
V rámci samosprávy referent zajišťuje také IT systém pro chod úřadu, tj. komunikace
s firmou, která provádí servis IT.
Významná část pracovní náplně pracovníka životního prostředí na úseku samosprávy byla
úzká spolupráce s firmou, která realizuje rozsáhlou výsadbu v extravilánu města.
Přehled jednotlivých činností státní správy v oblasti životního prostředí
STÁTNÍ SPRÁVA
Ochrana zemědělského půdního fondu ZPF
kontrola a postoupení žádosti o vynětí pozemků ze ZPF
rozhodnutí o uložení výši odvodů, ukončení odvodů
kontrola a postoupení žádosti o souhlas s trasou
Orgán ochrany přírody a krajiny
rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Vyjádření ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Upozornění na zdravotní stav stromu
Zaslání podnětu k prošetření ČIŽP
Zaslání odvolání proti rozhodnutí na KÚ Olomouckého
kraje
Postoupení dle §12 zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu
ODPADY
provedení kontroly na úseku odpadového hospodářství
uložení pokuty za porušení zákona o odpadech
OVZDUŠÍ
Vyjádření dle § 11, odst. 4 zákona č. 201/2012
OSTATNÍ
vyjádření k projektové dokumentaci, stavebnímu řízení
ostatní vyjádření a sdělení, postoupení spisu
CELKEM

2017

2018

2019
0
0
0

10
1
1
0

15
6
0
0

12
2
2
0

0

0

1

0

0

2

0
0

0
0

0
0

0

0

0

6
4
22

3
7
31

2
1
22

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. 1/2016, o místní poplatku za užívání veřejného prostranství.
 OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
 OZV č. 2/2016, 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
r. 2019
Rozpočet původní:
700 000,-Kč
700 000,-Kč
700 000,-Kč
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Rozpočet upravený:
Plnění:
% plnění:

668 330,-Kč
668 330,-Kč
95,48%

639 930,-Kč
639 930,-Kč
91,42%

649 050,-Kč
649 050,-Kč
92,72%

Sazba poplatku pro rok 2019 zůstala ve stejné výši jako v roce 2017 a 2018, 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.
V roce 2019 doplácelo město ze svého rozpočtu rozdíl mezi sazbou stanovenou v OZV
a skutečnými náklady. Doplatek na jednoho poplatníka v roce 2019 činil 524,-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%

r. 2019
70 000,-Kč
69 180,-Kč
69 180,-Kč
98,93%

K datu 31. 12. 2019 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%

r. 2019
1 000,-Kč
378,-Kč
378,-Kč
37,80%

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 31.12.2019 bylo za ubytovací
kapacitu vybráno 378,-Kč.
d) Poplatek za užívání veřejného prostranství
Příjmová část rozpočtu
r. 2017
r. 2018
Rozpočet původní:
60 000,-Kč
60 000,-Kč
Rozpočet upravený:
44 074,-Kč
31 983,-Kč
Plnění:
44 074,-Kč
31 983,-Kč
15

r. 2019
50 000,-Kč
33 510,-Kč
33 510,-Kč

% plnění:

73,46%

53,31%

67,02%

K 31.12.2019 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 33 510,- Kč. Při
vybírání poplatku bylo postupováno dle OZV města Němčice nad Hanou.

4. Sportovní, kulturní a společenské dění v našem městě v roce
2019
LEDEN
Dětský karneval
Jako každoročně po hasičském plese proběhl v místní sokolovně dětský karneval, který měl
téma „Na statku“. Zúčastnilo se 97 masek a velký počet dospělých.
Divadelní pátky
V rámci divadelních pátků v měsíci lednu jsme mohli zhlédnout Divadelní soubor za Slavkova
u Brna s komedií „Doba kamenná“.
Život a dílo Karla Čapka
Začátkem ledna byl pro veřejnost vyhlášen kvíz Život a dílo Karla Čapka. Celkem se zapojilo
29 luštitelů. Vítěz obdržel poukaz do knihkupectví a roční členství.

ÚNOR
Divadelní pátky
V měsíci únoru proběhlo představení „Vassa“ v podání souboru Rádoby divadlo Klapý.
Jarní prázdniny
V prvním únorovém týdnu byl pro žáky základních škol připraven program, při kterém si
vyrobili Valentýnku, Lapač snů, bojovaly o krále deskovek a zhlédly netradiční kino
v knihovně.
Schůzka s knihou naslepo
Akce k svátku všech zamilovaných. Němčická knihovna pro své čtenáře připravila knihu,
zabalenou v neprůhledném obalu a až doma po rozbalení zjistili, jakou knihu si vybrali. Knihu
mohli bez přečtení a bez následků vrátit.

BŘEZEN
Besedy pro druhý stupeň ZŠ Němčice nad Hanou
Ve spolupráci se základní školou byla pro žáky druhého stupně přichystána beseda
o významném spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Pan učitel Janura připravil pro všechny žáky
prezentaci o životě J. Foglara. Třetího a čtvrtého března 2019 paní knihovnice představila
žákům romány, které spisovatel napsal. Zpestřením bylo nahlédnutí do Krabičky poslední
záchrany tzv. kápézetky, obsahující drobnosti, které mohou majiteli pomoci ve svízelných
situacích, a rozluštění morseovky. Vítěz získal poukaz na roční členství v městské knihovně.
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Divadelní pátky
Závěr divadelní sezóny patřil představení „UŽ ZASE MILUJU!!!“, kde se nám představila
Michaela Dolinová, Sandra Pogodová a Václav Tobrman. V dopoledních hodinách Michaela
Dolinová
a Ladislav Ondřej účinkovali v představení „Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“. Jde
o velmi naučnou hru o chování ve společnosti.

DUBEN
Tradiční setkání seniorů
V dubnu se uskutečnilo také tradiční setkání seniorů, které mělo téma „Dílničky“ a senioři si
mohli vyrobit zajímavé výrobky a odnést si je domů. O kulturní vystoupení se postaral revival
Karel Gott alias Jan Mlčoch.
Úspěchy stolních tenistů
Dne 7. dubna se konal finálový turnaj krajského kola Českého poháru ve stolním tenise.
Účastnila se družstva – TTC Mohelnice, Sokol Ondratice, TJ Sokol Němčice nad Hanou a
Sigma Hranice. Naše němčické družstvo obsadilo krásné 2. místo.

KVĚTEN
Hanácký divadelní máj
Závěr měsíce dubna a začátek měsíce května patřil jako tradičně divadelní postupové
přehlídce Hanácký divadelní máj již 33. ročník. Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů z toho
8 představení na Krakonošův divadelní podzim, kam odborná porota nominovala soubor
DS Bratří Mrštíků Boleradice s představením Počestné paní aneb Mistr ostrého meče.
5 divadelních souborů se ucházelo o doporučení na Popelku Rakovník. Odborná porota
doporučila Divadelní spolek J.K. Tyl Brodek u Přerova s hrou Malá čarodějnice a Ochotnický
spolek Divadlo Hanácké obce Prostějov s hrou O tlustém pradědečkovi.
Andersenova hvězdička
V rámci Hanáckého divadelního máje byli vyhlášeni vítězové literární soutěže Andersenova
hvězdička. Sešlo se 84 prací na téma „Každý má někoho“ Porota ve složení Libuše
Matysíková, Naďa tesaříková a Iveta Králová vybrala 30 nejlepších prací.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Již po čtvrté se sešli děti s rodiči a prarodiči v sále kina OKO, aby byli odměnění za to, jak
krásně se naučily za jejich první rok na základní škole číst. Za úspěšné absolvování projektu
byly děti odměněny účastnickým listem, ročním poukazem do knihovny a knížkou pro
prvňáčka, původní českou novinkou, která byla napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu.
Úspěchy našich krasojezdců
Na přelomu května a června se uskutečnilo ve francouzském Geispolsheimu juniorské
Mistrovství Evropy v sálové cyklistice, které se zúčastnila i trojice krasojezdců z TJ Stavební
stroje Němčice nad Hanou. Na jediný cenný kov z celé české výpravy dosáhl Martin Kouřil,
který skončil v kategorii juniorů třetí. Na krásném čtvrtém místě skončila němčická dvojice
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juniorek Michaela Vosičková a Alena Florová. V kategorii juniorek skončila němčická Alena
Florová na desátém místě.

ČERVEN
Sraz veteránů
V měsíci červnu nás vždy potěší na náměstí Palackého Sraz veteránu a nebylo tomu jinak
ani v tomto roce. Tentokrát to vyšlo na 22. 6. 2019 a zúčastnilo se ho kolem stovky jezdců ať
s auty nebo motorkami. O výstavu ve foyer kina OKO se postaral a své vyřezávané modely
motorek i jiné dárkové předměty zapůjčil pan Martin Oulehla z Němčic
Setkání Němčáků v Němčicích u Pardubic
Také nás čekalo setkání Němčáků v Němčicích u Pardubic, kde jsme soutěžili v různých
disciplínách.
ČERVENEC
ČERVENEC
Němčické hody
Na Svatou Magdalénu proběhly Němčické hody, které opět propršely. Zahájení proběhlo
v kostele s průvodem k hrobu sl. Kostkové. Pro děti bylo připraveno divadelní představení
S Florentýnem na cestách od divadla Slunečnice Brno. V odpoledních hodinách se program
přesunul do kina OKO kde vystoupil národopisný soubor Pantlék a Martinice. Ve foyer kina
OKO proběhla výstava ručních prací našich občanů. Závěr odpoledne patřil Týnečákům
z nedalekého Týnce u Olomouce.

SRPEN
Rozloučení s prázdninami
Na sklonku prázdnin město a myslivecký spolek připravil pro děti „Rozloučení
s prázdninami“, program proběhl na naučné stezce Masarykova lípa s plněním různých
úkolů.
Letní kino
Na fotbalovém stadionu se konalo promítání letního kina. Český trhák Ženy v běhu,
navštívilo 201 diváků.
Setkání s Evou a Vaškem
Na závěr kulturního léta pro dospělé posluchače bylo v kině OKO připraveno setkání
s oblíbenou dvojicí Eva a Vašek.
Mikroregion Němčicko
Mikroregion Němčicko proběhl letošní rok v Nezamyslicích na kynologickém hřišti, kde nás
reprezentovalo již poněkolikáté družstvo hasičů.
Sportovní hry seniorů
Na konci srpna se uskutečnily ve Vrahovicích sportovní hry seniorů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích: 60 – 70 let a 70 let a více. Z našeho města se účastnilo 8 seniorů.
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ZÁŘÍ
Na bicyklech Němčickem
Tradiční zářijové akce „Na bicyklech Němčickem“, která měla své stanoviště na náměstí před
knihovnou, se zúčastnilo 1078 cyklistů.
Deskovky a audioknihy
Městská knihovna začala kromě knih nabízet k zapůjčení i deskové hry a audioknihy.
Podmínkou vypůjčení je být čtenářem knihovny a mít platný čtenářský průkaz.

ŘÍJEN
Čtenářská gramotnost
Pro žáky prvního stupně základní školy proběhly besedy na téma Čtenářská gramotnost.
Bylo připraveno setkání s knihou a spousta dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou. Děti si
také vyrobily záložky do knih. Pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd bylo přichystáno
povídání o čtenářské gramotnosti a komiksech, které děti měly za úkol vytvořit.
Povídání němčické družině
Pro děti z družiny paní vychovatelky Denisy Oulehlové bylo přichystáno povídání o aktuálním
28. říjnu, Halloweenu a Dušičkách. Knihovnice je seznámila s dobou přes 100 lety,
s rozpadem Rakouska – Uherska a následným vznikem československého státu.

LISTOPAD
Kniha do vlaku
Městská knihovna se zapojila do celostátního projektu Kniha do vlaku. Jejím smyslem je
zpříjemnit lidem cestování, dát „nevyužitým“ knihám další šanci na nalezení nových čtenářů,
nabídnout novou službu veřejnosti a popularizovat čtení. Jedná se o knihy, které knihovna
dostala jako dar od občanů. Cestující si je mohou půjčit a vrátit je zpět nebo si je mohou
nechat. Případně mohou také do knihovničky přinést svoje knížky.
Den poezie 2019
Den poezie se v Němčicích nad Hanou uskutečnil 20. 11. 2019 v sále kina OKO jako čtení pod
lampou ve městě, které se pomalu ukládá k pohodě po celodenním shonu. Pod světlem
lampy jsme se v knihách vydali do říše naší přírody. Otevřete oči – tak znělo téma 21. ročníku
celorepublikového festivalu. Recitován byl text o přírodě i o Vánocích. Proběhl křest nové
knihy paní Libuše Matysíkové.
Rozsvícení stromečku
Na konci listopadu proběhlo tradiční zahájení adventu rozsvícením stromečku na náměstí.

PROSINEC
K vánoční atmosféře přispěl koncert Hanky Křížkové i koncert Pavla Nováka se sborem
Sedmikráska.
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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: 399

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: 689
Počet míst poskytovaného vzdělávání, včetně kmenové školy: 9
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:
86

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: 10
Počet zájmových útvarů: 49
Počet účastníků v zájmových útvarech: 515
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5.5 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
Název příspěvkové
organizace
Mateřská škola Němčice
nad Hanou, okres
Prostějov, 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 2019
hlavní činnost

Náklady roku 2019
hlavní činnost

Příspěvek
zřizovatele na rok
2019

Vratka NIV + IV
příspěvku v roce
2020

8 545 055,66 Kč

8 539 133,36 Kč

1 216 421,- Kč

11 272,- Kč

5 435 360,58 Kč

5 433 942,36 Kč

696 000,- Kč

71 418,06 Kč

22 435 317,06 Kč

122 434 733,49 Kč

1 664 796,- Kč

178 234,51 Kč

33 628 648,45 Kč

33 625 033,13 Kč

3 626 312,- Kč

619 161,98 Kč

Další zdroje finančních příspěvků na činnost příspěvkových organizací města mimo příspěvek
KÚ Olomouckého kraje na přímé náklady na vzdělávání – mzdy, ONIV
Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace
Poskytovatel
OPVV šablony II

Výše příspěvku
222 471,00 Kč

CELKEM

222 471,00 Kč

Účel příspěvku
mzdové náklady, DVPP,
učební pomůcky

ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Poskytovatel
MŠMT šablony II
Olomoucký kraj - EVVO

Výše příspěvku
369 742,86 Kč
15 000,00 Kč

Olomoucký kraj

24 000,00 Kč

Olomoucký kraj

20 000,00 Kč

Olomoucký kraj

15 000,00 Kč

CELKEM

443 742,86 Kč

Účel příspěvku
mzdové náklady
environmentální výchova a
vzdělávání
Program na podporu práce
s dětmi a mládeží v Ol.kraji
úhrada nákladů na akci
Slavnosti padajícího listí
úhrada nákladů na akci
Vánoční hvězdy Orionu

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Poskytovatel
Olomoucký kraj

Výše příspěvku
40 000,00 Kč

CELKEM

40 000,00 Kč
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Účel příspěvku
úhrada nákladů na akci
XXII. svátek hudby 2019-ZUŠ
OPEN

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Poskytovatel
MŠMT
WOMEN FOR WOMEN,o.p.s.
Úřad práce
Inkluze EU OPVVV

Výše příspěvku
67 456,00 Kč
33 110,00 Kč
42 427,00 Kč
1 354 732,00 Kč

Šablony I EU OPVVV

678 542,00 Kč

Šablony II EU OPVVV

343 375,00 Kč

Úřad práce Prostějov

74 570,00 Kč

CELKEM

2 594 212,00 Kč

Účel příspěvku
plavání
obědy pro žáky
obědy pro žáky
podpora proinkluzivního
vzdělávání na základní škole
rozvoj pedagogů, vzdělávání
dětí
personální podpora,
vzdělávání dětí
úhrada mzdových nákladů
pracovníků provozu

6. Zapsané spolky působící ve městě Němčice nad Hanou
V Němčicích nad Hanou působilo v roce 2019 23 zapsaných spolků:
























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 2019
Město Němčice nad Hanou hospodařilo v roce 2019 s rozdílem příjmů a výdajů. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji k 31.12.2019 činil – 1.294.742,87 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku a nečerpá kontokorent.

Příjmy a výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2019 (výkaz FIN 2-12M)

Upravený
rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.2019
k 31.12.2019
k 31.12.2018
86 820 339,63 86 820 339,63 107 092 257,85
131 966 796,51 88 115 082,50 70 165 158,48
-45 146 456,88
-1 294 742,87 36 927 099,37

Příjmy a výdaje po
konsolidaci
Příjmy po konsolidaci
Výdaje po konsolidaci
Přebytek (+) schodek (-)

Výsledek hospodaření

(účet 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)

Výsledek hospodaření
6xx - výnosy celkem ÚSC
5xx - náklady celkem ÚSC
- z toho - 551 - Odpisy
Výsledek hospodaření - zisk

Skutečnost
Skutečnost k 31.12.2018
k 31.12.2019 (v Kč) (v Kč)
86 167 950,56
90 390 304,24
58 221 033,09
52 451 717,12
9 784 674,76
9 390 714,50
27 946 917,47
37 938 587,12

Výsledek hospodaření 2019
90 000 000,00

80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00

30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Výnosy celkem

Náklady celkem
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Výsledek
hospodaření

7.1 Příjmy
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2018 schválilo rozpočet na rok 2019 –
závazné ukazatele, ve výši příjmů 66 698 786,80 Kč. Příjmy k 31. 12. 2019 jsou plněny ve výši
104,28 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 91 000 589,63 Kč upravených příjmů.
Skutečné plnění příjmů k 31.12.2019 oproti schválenému rozpočtu je ve výši 136,44 %.
Příjmy, které město obdrželo ze skládky SUEZ Využití zdrojů a. s. činí celkem 29 033 559,85
Kč oproti předpokládaným 20 000 000,-- Kč. Daň z přidané hodnoty se naplnila
v částce15 494 682,19 Kč oproti předpokládané částce 16 170 000,-- Kč. U daně z příjmů
právnických osob byl rozpočet sestaven na příjmy ve výši 6 750 000,-- Kč, výše daně je dle
skutečnosti 6 881 596,50 Kč. Celková částka připadající na sdílené daně (včetně daně
z nemovitých věcí, která je výlučnou daní obce) činí z plánovaných 34 946 000,-- Kč částku
skutečných 34 260 816,24 Kč

Daňové příjmy – vybrané položky
Položky

Skutečnost

Sdílené daně

32 330 287,20

32 980 000,00

Místní poplatky

29 800 754,69

Správní poplatky
Daň z nemovitosti

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

98,03

32 330 287,20

100,00

0,00

20 831 000,00

143,06

29 800 754,69

100,00

0,00

290 635,00

300 000,00

96,88

290 635,00

100,00

0,00

1 930 529,04

1 966 000,00

98,20

1 930 529,04

100,00

0,00

7.2 Výdaje
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2018 schválilo rozpočet na rok 2019 –
závazné ukazatele, ve výši výdajů 113 443 797,05 Kč (schodkový rozpočet). Výdaje jsou k
31. 12. 2019 plněny ve výši 69,70 % ročního rozpočtu po změnách, což činí 92 295 332,50 Kč.
Skutečné plnění výdajů k 31.12.2019 oproti schválenému rozpočtu je ve výši 81,36 %. Jde
především o běžné provozní výdaje stanovené v rozpočtu a financování investičních akcí
plánovaných pro rok 2019. Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31. 12. 2019 činí -1 294 742,87 Kč.
V současné době nemá město Němčice nad Hanou žádnou půjčku ani nečerpá žádný
kontokorent.
7.3 Opravy a udržování majetku města
V roce 2019 byly provedeny opravy na majetku města Němčice nad Hanou v celkové výši
5 769 049,22 Kč z plánovaných 7 845 000,00 Kč.

Výpis nejvýznamnějších oprav:
Stavební úpravy a změna užívání v ZUŠ
Propustek přes Žlebůvku
Oprava vstupů do pavilonů a kuchyně v MŠ
Restaurování sochy Panny Marie na břehu řeky Haná
Oprava výlohy č.p. 27
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2 779 530,65
368 109,95
197.059,64
158 000,00
198 028,60

7.4 Investiční výdaje
V roce 2019 město realizovalo několik plánovaných investičních akcí, pořídilo hmotný
investiční majetek a zahájilo přípravné práce na investiční akce plánované v dalších letech
(projektové práce apod.).
V roce 2019 byla zahájena největší investiční akce v novodobé historii města Němčice nad
Hanou a tou je rekonstrukce budovy základní školy. Na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí
v ZŠ Němčice nad Hanou“ získalo město dotaci ve výši 54.116.958,60 Kč, poskytovatelem
dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výběr dodavatele na tento projekt byl rozdělen
do dvou veřejných zakázek. Na veřejnou zakázku stavebních prací byla vybrána společnost
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., vysoutěžená částka Smlouvy o dílo byla ve výši
115.795.963,03 Kč včetně DPH. Druhá veřejná zakázka byla vypsána na dodávky vybavení,
která byla rozdělena do tří částí: I. část – dodávka IT (dodavatel AV MEDIA, a.s.), II. část –
dodávka nábytku (dodavatel TOKA a.s.) a III. část – dodávka školních pomůcek (dodavatel
TOP SERVIS, s.r.o.), celková hodnota vysoutěžené částky na dodávky vybavení je ve výši
13.901.290,70 Kč včetně DPH. Realizace projektu byla zahájena v roce 2019 a ukončena
bude v roce 2020.
Celkem bylo v roce 2019 proinvestováno 38 117 405,10 Kč z plánovaných 20 025 000,00 Kč.
Výpis nejvýznamnějších investic:
Rekonstrukce ZŠ „Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou“ 23 796 000,54
Rekonstrukce ulice Mlýnská
2 322 102,36
Rekonstrukce chodníků na ulici Šafaříkova
1 799 097,00
Komunikace u garáží – ulice Sadová
2 890 904,61
II. etapa Víceúčelového sportovního hřiště za ZŠ
4 172 204,63
Rekonstrukce bytu Masarykova č.p. 355
399 042,20
Nákup pódia
217 840,00
Rozšíření kamerového systému města
144 510,30
Dopravní automobil pro JPO II.
1 279 971,00
7.5 Dotace

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu:

Neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu
Na státní správu a školství 4112
Na veřejně prospěšné práce
Neinvestiční dotace od obcí 4121

Upravený
rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.2019
k 31.12.2019 k 31.12.2018
3 427 700 Kč 3 427 700 Kč
3 215 700 Kč
170 777 Kč
170 777 Kč
414 260 Kč
39 560 Kč
39 560 Kč
34 379 Kč

Ostatní dotace:

Název přijaté dotace 2019
Vybavení JSDH
Dotace na výdaje JSDH
Na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Rozšíření služeb turistického informačního centra
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Skutečnost
k 31. 12. 2019
58 000,00
55 300,00
150 000,00
30 000,00

Oprava sochy panny Marie
Hanácký divadelní máj 2019 - Olomoucký kraj
Hanácký divadelní máj 2019 - Ministerstvo kultury
Pódium
Rekonstrukce šaten v budově na ulici Sokolská č. p. 500
Víceúčelové sportovní hřiště v areálu základní školy
Modernizace kamerového systému v Němčicích nad Hanou
Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu
Volby do evropského parlamentu
Volby do zastupitelstev obcí
Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ
Dotace na výkon sociální práce
Dotace na výkon sociální práce
Založení vybraných krajinných prvků v k. ú. Němčice nad Hanou
Obnova porostu v LBK29 v k. ú. Němčice nad Hanou
Obnova remízku Masarykova lípa a výsadby doprovodné liniové
zeleně
Celkem

50 000,00
40 000,00
30 000,00
40 000,00
1 000 000,00
600 000,00
35 000,00
15 925,00
73 000,00
20 000,00
2 860 590,52
136 847,00
219 764,00
1 965 221,74
651 878,84
414 345,44
8 445 872,54

8. Aktiva města
konečný stav
k 31.12.2018 (v Kč)

změna stavu
(v Kč)

konečný stav
k 31.12.2019 (v Kč)

Brutto

650 061 441,99

68 438 964,97

718 500 406,96

Korekce

148 913 933,28

8 207 005,80

157 120 939,08

Netto

501 147 508,71

60 231 959,17

561 379 467,88

Stav aktiv

8.1 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 31.12.2019
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Němčická
158
158
rozvojová s.r.o.

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

158

0

VH
(v celých tis. Kč)

VH min. období
(v celých tis. Kč)

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

Výnosy/z toho
dotace obce
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Němčická
rozvojová s.r.o.

2

0

-2

-2

9. Finanční příspěvky města
9.1 Finanční příspěvek (individuální granty, finanční dary) města
Němčice nad Hanou spolkům z rozpočtu města pro rok 2019
Organizace
Charita Kojetín
Onko DIANA Prostějov, z.s.
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.,
MO Němčice nad Hanou

Výše příspěvku
40 200 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč

SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
120 000 Kč
Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad
Hanou, z.s.

420 000 Kč

SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
49 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Němčice
nad Hanou
Sociální služby města Přerova, p.o.
Hospic na Svatém Kopečku

2 500 Kč

Účel
Provoz terénních odlehčovacích služeb
Rehabilitace v lázních Skalka, pronájem
bazénu v lázních Bludov
Činnost spolku, rehabilitace, masáže,
rekondice
Výroba hasičského praporu, stuhy
a smaltovaného znaku na hasičskou
zbrojnici
Zakoupení jednotných stejnokrojů pro
členy orchestru
Vycházkové
uniformy,
pronájem
klubovny,
pracovní
stejnokroje
a kalhoty, trička, 2 hadice B, dresy pro
muže, kapela na hody
Peněžitý dar

Poskytnutí sociálních služeb denního
stacionáře a osobní asistence pro
5 000 Kč občanku Němčic n.H.
6 000 Kč

SH ČMS Okresní sdružení hasičů
Prostějov
TJ Stavební stroje Němčice nad
Hanou, z.s.

100 000 Kč

Celkem

760 700 Kč

Peněžitý dar

Na vydání kroniky Okresního sdružení
5 000 Kč hasičů Prostějov
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Pořízení dvou krasojezdeckých kol

Finanční příspěvky nespadající do grantového řízení
města Němčice nad Hanou
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9.2 GRANTY 2019 „Podpora spolkových aktivit“ a „Sportem k lepší
kondici“
Poskytnutí grantů v programu "Podpora spolkových aktivit 2019" a "Sportem
k lepší kondici 2019"
Organizace
Myslivecký spolek
Němčice nad Hanou
Národopisný soubor
Pantlék, z.s.
Klub přátel ZUŠ
Němčice nad Hanou,
z.s.
TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou,
z.s.
Tělocvičná jednota
Sokol Němčice nad
Hanou
FK Němčice nad Hanou,
z.s.
Hobby klub Němčice
nad Hanou, z.s.
Divadelní spolek Na
štaci, z.s.
Přátelé otevřené školy,
z.s.
Celkem

Podpora spolkových aktivit
Požadováno
Poskytnuto

Sportem k lepší kondici
Požadováno
Poskytnuto

Celkem

25 000 Kč

25 000 Kč

0 Kč

0 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

0 Kč

0 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

0 Kč

0 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

55 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

55 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

55 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

55 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

0 Kč

0 Kč

20 000 Kč

0 Kč
195 000 Kč

0 Kč
195 000 Kč

30 000 Kč
150 000 Kč

30 000 Kč
150 000 Kč

30 000 Kč
345 000 Kč
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10. Kontrolní činnost
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019
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 2019:
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2019 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 2019 provedena veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových
organizací, žadatelů a příjemců finanční podpory poskytnuté městem. Kontrola byla
provedena Libuší Gardavskou, DiS. a přizvanými osobami – na základě pověření rady města –
Ing. Karlem Ondráškem (externí kontrolní subjekt).
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 2019 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 2019.
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 příspěvkové organizace se vztahovala k období přelomu roku 2018/2019 a roku
2019. Předmětem kontroly byl rozpočet, využití fondů, bilanční kontinuita, stavy účtů,
zveřejňování účetních závěrek, daňové přiznání, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouva o
výpůjčce, smlouvy o dílo, smlouvy o reklamě, GDPR, rejstřík skutečných majitelů, zřizovací
listina, inventarizace, rizika (§9 odst. 1, Pokyny CHJ2 MFČR), směrnice - vnitřní platový
předpis, organizační řád.
 Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola příspěvkové organizace se vztahovala k období přelomu roku 2018/2019 a roku
2019. Předmětem kontroly byla zřizovací listina, inventarizace, využití fondů, bilanční
kontinuita, stavy účtů, pokladna, cestovní náhrady, hospodářský výsledek, rozpočet,
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zveřejnění účetní závěrky, darovací smlouvy, daňové přiznání, organizační řád a vnitřní
platový předpis, směrnice k finanční kontrole.
 Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola příspěvkové organizace se vztahovala k období přelomu roku 2018/2019 a roku
2019. Předmětem kontroly byla zřizovací listina, inventarizace, využití fondů, bilanční
kontinuita, stavy účtů, pokladna, cestovní náhrady, hospodářský výsledek, rozpočet,
zveřejnění účetní závěrky, GDPR, daňové přiznání, vnitřní platový předpis, rizika, nájemní
smlouvy, kalkulace, směrnice k finanční kontrole, dohody o hmotné odpovědnosti.
 ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace
Kontrola příspěvkové organizace se vztahovala k období přelomu roku 2018/2019 a roku
2019. Předmětem kontroly byl rozpočet, využití fondů, bilanční kontinuita, stavy účtů,
zveřejňování účetních závěrek, daňové přiznání, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací
smlouva, smlouva o dílo, smlouvy o reklamě, GDPR, veřejnosprávní smlouvy - dotace,
zřizovací listina, inventarizace, rizika (§9 odst. 1, Pokyny CHJ2 MFČR), vnitřní řád.
Dále byly vykonány veřejnosprávní kontroly u těchto příjemců veřejné finanční podpory:
 FK Němčice nad Hanou, z.s., Sokolská 500, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ: 47921862
 Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s., Komenského nám. 168. 798 27 Němčice
nad Hanou, IČ: 26528185
Kontroly byly zaměřeny na použití příspěvku poskytnutého městem z grantového
programu „Podpora spolkových aktivit“.
Vnitřní finanční kontrolou ani veřejnosprávními kontrolami nebyly zjištěny závažné chyby ani
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. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 3/2019, 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
OZVč.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. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
OZV č. 2/2019, 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
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
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"
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“
6/1998 - O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání.
Zásady pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města Němčice nad
Hanou
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12. Externí služby
Město využívalo v roce 2019 při své činnosti poradenské služby Advokátní kanceláře RitterŠťastný. Konzultace v oblasti daňové problematiky zajišťovala pro město společnost Esko
Morava, s.r.o. a společnost DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., veřejnosprávní
kontroly příspěvkových organizací byly provedeny na základě smlouvy uzavřené
s Ing. Karlem Ondráškem.
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