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1 Úvod 

Tématem diplomové práce je analýza hospodaření obce. Vybranou obcí, neboli municipalitou 

je obec Hodslavice a to nejen z důvodu bydliště autorky, ale také její pracovní činnost 

na obecním úřadě v Hodslavicích.  

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat hospodaření obce Hodslavice v letech 2012 – 2014, 

zhodnocení jejích příjmů, výdajů, financování a monitoring této obce.  Práce je také zaměřena 

na rozvoj vybrané obce a obsahuje jak dokončené projekty v minulých letech, tak návrhy 

a doporučení pro její budoucí rozvoj.   

 

V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy z oblasti charakteristiky obce, jejích orgánů, 

činnosti a působnosti. Tato kapitola se také zabývá pojmy z oblasti hospodaření a majetku 

obcí jejichž součástí je finanční analýza obcí a jejich účetnictví. Kapitola je zaměřena i na 

rozvoj obcí a to z hlediska možností získání dotačních programů, které jsou v dnešní době 

velmi využívané a to především z fondů EU. Proto je zde popsán také systém fondů EU, 

ale také poskytovatelé dotací, jako jsou např. ministerstvo pro místní rozvoj, či ministerstvo 

zemědělství.  

 

Praktická část práce je pak zaměřena konkrétně na obec Hodslavice. Je zde uvedena celková 

charakteristika obce a bylo zde využito metody PESTLE pro analýzu okolního prostředí 

organizace a metody SWOT analýzy pro zjištěni silných a slabých stránek obce, ale také 

možných příležitostí a ohrožení. Součástí kapitoly je srovnání hospodaření obce v letech 2012 

– 2014, je zde popsána struktura příjmů a výdajů obce Hodslavice, přehled získaných 

dotačních titulů v letech 2012 – 2014, získaných úvěrů taktéž pro tyto léta a monitoring dané 

obce opět v letech 2012 – 2014. V této části bude vycházeno také ze strategického plánu, 

který má obec vypracován a schválen pro roky 2013 – 2028 a jenž je nedílnou součástí 

strategických záměrů obce. Poté jsou navrženy doporučení a investiční činnost pro další 

rozvoj obce.  
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2 Teoretická specifika problematiky 

V této kapitole jsou popsány základní informace a popis obce jako základní článek územní 

samosprávy, a také charakteristiku obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále zde budou vysvětleny poznatky z hospodaření a majetku obce, 

účetnictví obce, zadluženost obce, rozvoj obcí a okrajově zmíněny dotační programy a tituly 

pro obce včetně fondů z EU. 

 

2.1 Charakteristika obce 

Obec, neboli municipalita představuje základní jednotku veřejné správy. Obec 

je veřejnoprávní korporace v podobě právnické osoby.  

 

Jestliže se vrátíme do historie, v České republice je obec samosprávní jednotkou teprve 

od roku 1850. V tomto roce vstoupil v platnost zákon, který zrušil do té doby užívané panství. 

Každá obec má přesně vymezeny hranice a to na základě katastrálního území. [2]   

A co říká zákon o obcích?  

Zákon o obcích uvádí: „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; 

tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (hlava 1, díl 1, §1).  

 

„Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek;vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“ 

„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 

úkolů chrání též veřejný zájem“ (hlava 1, díl 1, §2).  

 

„Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány 

a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana 

zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen 

jen zákonem.“ (hlava 1,díl 1, §7).  

 

Zákon o obcích se zabývá postavením, právy a povinnostmi obcí a jejích občanů. Skládá 

se ze dvou částí – první s názvem obecní zřízení, které se zabývá samostatnou působností obcí 

(hospodaření a spolupráce mezi obcemi), přenesenou působností (pověřený obecní úřad), 
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orgány obce (zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad), orgány zastupitelstva 

obce a rady obce, dozorem, kontrolou výkonu samostatné a přenesené působnosti 

a statutárními městy. Druhá část se zabývá ustanoveními přechodnými a společnými. [2]  

 

Obce a města jsou veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a mohou 

hospodařit dle vlastního rozpočtu. [3]    

 

Důležitým znakem, který odlišuje obec od ostatních státních orgánů je široká míra 

samosprávy. Obec musí při hospodaření se svým majetkem a rozpočtem dodržovat všechny 

požadavky zákona, ale při vykonávání této samosprávy plní v některých situacích zároveň 

funkci státních orgánů. Proto se u obcí rozlišují tzv. samostatná a přenesená působnost obce. 

[4]  

 

a) samostatná působnost obce 

Při výkonu veřejných úkolů mají města a obce veřejnou moc. Můžeme tedy říci, že stát 

zcela předal – decentralizoval, některé své pravomoci jinému subjektu a to územní 

samosprávě, aby je vykonávala místo něj. V tomto případě může stát do činnosti 

územních samosprávných celků zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona 

a to způsobem stanoveným zákonem. Obec při výkonu veřejné správy vystupuje vůči 

ostatním fyzickým a právnickým osobám v pozici vykonavatele, tedy jednostranně ukládá 

povinnosti, příkazy, zákazy, které jsou součástí obecně závazných vyhlášek a správních 

rozhodnutí. Nedodržování těchto vyhlášek a rozhodnutí je poté vynuceno sankcemi.  

 

b) přenesená působnost 

Jedná se o výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce a jejíž rozsah je vždy určen 

zákony. K těmto výkonům obce dostávají příspěvek, který hradí náklady spojené s touto 

působností. V přenesené působnosti obec vydává nařízení obce, správní rozhodnutí 

a přitom se řídí zákony a jinými právními předpisy. Dle rozsahu výkonu státní správy 

se rozlišují tři typy obcí: 

 

 obce (minimální rozsah státní správy) 

- obce I. typu, 

 obce s pověřenými obecními úřady 

- obce II. typu, 
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 obce s rozšířenou působností  

- obce III. typu. [3] 

 

2.1.1 Orgány obce a jejich činnost 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce a mezi další orgány obce patří rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. [1]  

 

a) zastupitelstvo obce 

ZO je volený orgán obce, který rozhoduje o všech samosprávních záležitostech, kromě těch, 

které patří do působnosti vyššího samosprávného celku. [4]  

Je tvořeno členy, jejichž počet závisí na velikosti územního obvodu a počtu obyvatel dané 

obce. Zákon o obcích stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva dle velikostních kategorií 

a také rozlišuje uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva, z čehož vyplývají odlišné nároky 

výkonu funkce. Uvolněným členem je ten, kdo je dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního 

poměru nebo ten, kdo nebyl v pracovním poměru před zvolením do funkce člena 

zastupitelstva. Tento člen má nárok na měsíční odměnu. Neuvolněnému členovi může být 

odměna poskytnuta, ale nemusí. Odměna se skládá ze dvou složek a její výše je stanovena 

v závislosti na druhu vykonávané funkce (pevně stanovená částka) a počtu obyvatel 

(příplatek). Vztahy s obcí se neřídí zákoníkem práce, s výjimkou splatnosti a výplaty měsíční 

odměny a cestovních náhrad.  

 

Práva členů zastupitelstva obce: 

 předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím 

návrhy na projednání, 

 vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, 

na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem 

obec je a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec 

zřídila, 

 požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož 

i od zaměstnanců právnických osob, které obec zřídila, informace ve věch, které 

souvisejí s výkonem jejich funkce. 
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Pravomoci zastupitelstva obce 

Mezi pravomoci ZO patří rozhodování o nejdůležitějších záležitostech spadajících 

do samostatné působnosti obce a to například: 

 vydávání obecně závazných vyhlášek, 

 volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady obce, 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, 

 zřizování a rušení právnických osob, příspěvkových organizací a organizačních 

složek obce, 

 rozhodování o spolupráci s jinými obcemi a o formě této spolupráce. 

 

Mezi další okruhy záležitostí, které spadají do kompetence zastupitelstva, jsou majetkové 

záležitosti a to především:  

 nabývání a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, 

 převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,  

 poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000Kč a peněžitých darů ve výši nad 

20 000Kč v jednom kalendářním roce,  

 poskytování dotací nad 50 000Kč v jednotlivých případech občanským sdružením 

za stanoveným účelem,  

 uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, 

o převzetí dluhu. [3]  

 

Tyto činnosti jsou jen výčtem těch nejdůležitějších záležitostí, které ZO spravuje. Všechny 

činnosti a pravomoci, které jsou v kompetenci zastupitelstva obsahuje zákon o obcích. 

 

b) rada obce 

RO je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti je odpovědná 

zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen pokud 

tak stanoví zákon. V obcích, kde se nevolí rada obce, vykonává její pravomoce starosta, avšak 

s výjimkou věcí, které zákon v tomto případě svěřuje zastupitelstvu obce. Jestliže je rada obce 

odvolána jako celek a zároveň není zvolena nová, vykonává dosavadní rada svou pravomoc 

až do zvolení nové rady obce. 
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Rada obce je tvořena: 

 starostou 

 místostarostou (místostarosty) 

 členy rady voleni z řad členů zastupitelstva obce. 

 

Počet členů rady je lichý, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva 

obce a nevolí se v obcích, kde má zastupitelstvo obce méně, než 15 členů. Jestliže v průběhu 

funkčního období klesne počet členů rady obce pod pět a na dalším zasedání zastupitelstva 

obce nebude počet doplněn alespoň na pět, vykonává pravomoce rady obce zastupitelstvo, 

které může rozhodování o záležitostech obce svěřit zčásti nebo zcela starostovi. RO se schází 

dle potřeby a schůze jsou neveřejné, přičemž k jednotlivým bodům svého jednání může rada 

přizvat člena zastupitelstva obce či jiné osoby. Rada je schopna usnášet je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jejích členů a k platnému usnesení či rozhodnutí dochází 

v případě, že je dosaženo nadpoloviční většiny všech členů. Ze schůzí rady obce se pořizuje 

zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou či jiným radním. V zápise je vždy 

uveden počet přítomných členů, schválený program schůze, průběh a výsledek hlasování 

a také přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen vždy do sedmi dnů od jejího konání 

a o námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady. Zápis musí být 

uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 

 

Radě obce je vyhrazeno: 

 zabezpečit hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

 vydávat nařízení obce, 

 projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložení jí členy ZO 

nebo komisemi rady obce, 

 stanovit rozdělení pravomocí v OÚ, zřizovat a rušit odbory a oddělení OÚ, 

 kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 

působnosti obce, 

 stanovit celkový počet zaměstnanců obce v OÚ a v organizačních složkách obce, 

 ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, 
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 přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné 

působnosti a komisemi, 

 stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

 schvalovat organizační řád OÚ aj.  

 

Všechny povinnosti rady obce jsou obsaženy opět v zákonu o obcích. 

 

c) starosta 

Neboli zástupce obce navenek. Starosta spolu s místostarostou je volen zastupitelstvem obce 

z řad svých členů. Oba musejí být občany České republiky a za výkon své funkce odpovídají 

zastupitelstvu obce. 

 

Mezi činnosti, které spadají do kompetence starosty patří: 

 jmenování a odvolávání tajemníka obecního úřadu, 

 odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, 

 plnění úkolů zaměstnavatele (uzavírání a ukončení pracovních poměrů 

se zaměstnanci a obce, stanovení platu dle zvláštních předpisů není-li zřízena 

funkce tajemníka obecního úřadu), 

 může po projednání s ředitelem KÚ svěřit komisi výkon přenesené působnosti 

v určitých věcech, 

 může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, 

 odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce, 

 zabezpečení výkonu přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník OÚ, 

 rozhodování o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou 

obce, 

 podepisování právních předpisů obce (spolu s místostarostou). 

 

Starosta také svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Spolu s ověřovateli 

podepisuje zápis z jednání ZO a zápis z jednání RO. Starosta může pozastavit výkon usnesení 

rady obce, má-li za to, že je nesprávné a poté věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání 
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ZO. V době nepřítomnosti starosty jej zastupuje místostarosta a to i v případě, že je starosta 

ze své funkce odvolán, nebo se jí vzdal a současně není zvolen starosta nový.  

 

d) obecní úřad 

OÚ je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem OÚ (je-li tato funkce zřízena) 

a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. V čele OÚ je starosta, přičemž rada obce 

může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti OÚ oddělení a odbory, kde jsou začleněni 

zaměstnanci obce zařazeni do OÚ. 

 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo ZO nebo RO, 

pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených zákonem 

o obecném zřízení nebo zvláštním zákonem. 

 

Funkce tajemníka obecního úřadu je zřízena v obcích s pověřeným obecním úřadem 

a v obcích s rozšířenou působností, avšak tuto funkci si mohou zřídit i ostatní obce. Tajemník 

obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Je odpovědný za 

plnění úkolů OÚ v samostatné i přenesené působnosti starostovi, plní úkoly uložené mu ZO, 

RO, nebo starostou obce, stanovuje platy dle zvláštních právních předpisů všem 

zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád, skartační plán 

a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice, pokud je nevydává RO. Tajemník 

se účastní zasedání ZO a schůzí RO s hlasem poradním. Jestliže v obci není zřízena funkce 

tajemníka, vykonává jeho úkoly starosta. [5]  

 

2.2 Hospodaření a majetek obce   

Vlastnictví majetku je nezbytným ekonomickým předpokladem samosprávy obcí 

a hospodaření s tímto majetkem, sestavování rozpočtu a hospodaření dle něj spadá 

do samostatné působnosti obcí.  V majetku obcí jsou např. nemovitosti – pozemky a stavby, 

věci movité – zejména zařízení, přístroje, dopravní prostředky a stroje, majetková práva 

a finanční prostředky. Ze zákona musí obec pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. 

V rámci této péče musí řádně a včas uplatňovat práva, které pro ni vyplývají ze závazků 

a povinností fyzických a právnických osob. Pro tyto účely vede obec jako právnická osoba 

účetnictví o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích ze zákona o účetnictví 

č.563/1991.  [8]  
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Zákon o obcích říká o hospodaření obce: „Majetek obce musí být využíván účelně 

a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 

působnosti. (hlava 2, díl 2, §38)  

Mezi další povinnosti, jež musí obec ze zákona zajistit je např. péče o zachování a rozvoj 

jejího majetku a zajištění ochrany majetku před zničením, poškozením, odcizením 

či zneužitím. Povinností obce také je chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas 

uplatňovat právo na náhradu škody. [1]  

Dle zákona: „Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme 

stát smluvně.“ (hlava 2, díl 2, §38).  

Jestliže chce obec prodat, směnit, darovat, pronajmout či poskytnout jako výpůjčku nemovitý 

majetek, musí obec zveřejnit tento záměr po dobu nejméně 15 dnů před samotným 

rozhodnutím. Zveřejnění takovýchto záměrů je provedeno vyvěšením na úřední desce 

obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může 

obec také zveřejnit způsobem v jiném místě obvyklém, popřípadě jestliže obec má zřízenou 

elektronickou úřední desku, musí záměr viset i zde, protože je na stejné úrovni důležitosti 

jako kamenná. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.  [8]  

 

2.2.1 Finanční řízení obcí 

Finanční řízení využívá celý systém nástrojů – např. metody manažerského účetnictví, 

finanční analýzu, plánování, kontrolní systémy, controllingové metody a nástroje 

k optimalizaci procesů, majetkové a finanční struktury a je zaměřeno na efektivnost fungování 

dané organizace. I přesto, že neziskové organizace nejsou zřízeny za účelem dosažení zisku, 

tak management musí řídit efektivně svou činnost. Omezujícím faktorem je současné právní 

prostředí a práva zřizovatelů, kteří svou činností často zpomalují či ovlivňují ekonomické 

řízení těchto organizací. Mezi nejvýraznější problémové okruhy organizací veřejného sektoru 

lze zařadit: řízení likvidity, cash flow, přiřazování nákladů výnosům a kalkulace. Cílem těchto 

organizací není jejich zřízení za účelem podnikání a vytváření zisku, ale získání vyrovnaného 

hospodářství, hospodárného využívání majetku, případně využívání znalostí zaměstnanců. 
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 Hospodářskou činností jsou činnosti vymezené zřizovací listinou. Municipality mohou 

provozovat tzv. doplňkovou ziskovou činnost a to na základě udělení koncese. Zisk z této 

činnosti pak může být použit jen pro rozvoj a podporu činnosti hlavní a to po jeho zdanění. 

[12]  

Rozpočet obce  

Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet územního 

samosprávného celku a svazku obcí finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti 

územního samosprávného celku a svazku obcí. Rozpočet je tvořen vždy na jedno rozpočtové 

období shodné s kalendářním rokem a při jeho zpracování se vychází z rozpočtového výhledu. 

Sestavuje se zpravidla jako vyrovnaný, avšak může být schválen jako 

přebytkový a to v případě, že některé příjmy aktuálního roku jsou určeny k využití 

až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z let předchozích. Také 

může být rozpočet schválen jako schodkový, ale pouze v případě, že schodek bude možné 

uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, 

návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního 

samosprávného celku. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření 

běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů, anebo 

se převádí do peněžních fondů. [23]  

 

Základní funkcí rozpočtu je zabezpečení veřejných potřeb, což nemusí být pouze výkon 

přímých služeb pro obyvatele, ale i vytváření a stabilizace prostředí nebo zmírňování 

závažných rozdílů v sociální oblasti.  Základním úkolem rozpočtu a tedy osob, odpovědných 

za hospodaření organizace, je co nejefektivnější využití finančních zdrojů tak, aby byly 

co nejhospodárněji i a nejefektivněji splněny úkoly kladené na daný subjekt, což v překladu 

znamená, aby omezené prostředky byly alokovány do těch oblastí, kde je to nepotřebnější 

a kde bude co nejlépe uspokojena veřejná potřeba.  

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné  ukazatele, 

které jsou základním prvkem finančního řízení účetní jednotky ze strany zastupitelů. Musí být 

zveřejněn na úřední desce územního samosprávného celku a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (elektronická úřední deska) a to nejméně 15 dnů před jeho projednáním 

zastupitelstvem (orgánem svazku obcí určeným stanovami nebo výborem regionální rady). 
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Je nutné, aby účetní jednotka připravila návrh rozpočtu tak, aby byl srozumitelný běžnému 

občanovi, což znamená opatřit vše i slovním komentářem. Připomínky k návrhu rozpočtu 

mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně a to ve lhůtě 

stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání ZO. Z tohoto důvodu je nutné zveřejnit 

na úředních deskách poučení občanům, kde bude uvedeno do kdy a kam mohou podat své 

připomínky. 

Rozpočtová skladba  

Rozpočtová skladba je prezentována jako analytické členění bankovních a jiných účtů. Jedná 

se o jednotnou soustavu, která se uplatňuje v celém systému veřejných rozpočtů, je upravena 

vyhláškou, má danou strukturu a formát. Rozpočtovou skladbou jsou identifikovány peněžní 

pohyby – příjmy a výdaje. Celý systém rozpočtu musí být sladěn s našimi i mezinárodními 

účetními a statistickými standardy. Informace, které jsou předkládány pomocí rozpočtu 

neslouží pouze pro úzký okruh odborníků, ale jsou určeny pro širokou skupinu občanské 

veřejnosti, proto je důležité jej stanovit tak, aby jim i veřejnost porozuměla. Záleží 

na rozhodnutí zastupitelstva v jakých podrobnostech si nechá návrh rozpočtu předložit a jestli 

se použije třídění dle rozpočtové skladby v detailním rozpisu do paragrafů a položek již 

pro návrh, nebo zda bude detailní členění provedeno při rozpisu rozpočtu. V pravomoci 

zastupitelstva je rozhodnutí buď o celkové výši finančních prostředků poskytnutých 

příspěvkovým a jiným organizacím nebo o individuální výši jednotlivých dotací a příspěvků.  

 

V případě, že není rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla 

má subjekt pevně stanoveny. V opačném případě je povinnosti zastupitelstva na posledním 

zasedání v roce předcházejícím tyto pravidla schválit, protože bez schváleného rozpočtu, 

popř. rozpočtového provizoria dochází k porušení rozpočtové kázně.  

 

Po schválení rozpočtu je proveden rozpis rozpočtu. Jedná se o technické rozepsání 

schváleného rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby.  

Hospodaření dle rozpočtu a kontrola 

Na pravidla hospodaření se vztahuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě. Finanční hospodaření musí být uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem 

a měla by být prováděna jeho pravidelná kontrola a také kontrola hospodaření zřízených 
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a založených právnických osob. Cílem je kontrola plnění stanoveného finančního plánu, 

kdy je kladen důraz na výdaje a s tím související účelné a efektivní užití finančních 

prostředků. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace je prováděna zřizovatelem 

dle již zmiňovaného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a směrnici o zabezpečení 

zákona o finanční kontrole.  [21]  

Rozpočtový výhled 

Dle zákona 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mají obce 

povinnost sestavovat nejen rozpočet, ale i rozpočtový výhled a to na 2-5 let následujících 

po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled je nástroj pro střednědobé 

finanční plánování a v praxi je důležitý pro plánování pořízení dlouhodobého majetku nebo 

záměru přijetí dlouhodobého úvěru a jeho následném splácení. Podkladem pro jeho tvorbu 

jsou uzavřené smluvní vztahy a závazky. Rozpočet však bývá velmi variabilní a i když 

je schválen na začátku roku na pevně stanovou částku, může nastat situace, kdy je nutné tento 

rozpočet navýšit a to tzv. rozpočtovými opatřeními. [22]   

 

2.2.2 Příjmy 

Dle druhového členění jsou příjmy nenávratně inkasované prostředky připsané na bankovní 

účet z domácí ekonomiky i ze zahraniční, včetně přijatých darů a dotací. Nezahrnují ta inkasa, 

která představují vypůjčené finanční prostředky (návratné půjčky, úvěr, příjmy z emise 

vlastních cenných papírů – obligací apod.) a přijaté splátky půjček dříve poskytnutých za 

účelem řízení likvidity a finančního investování. Přijaté návratné finanční prostředky, které 

nebyly utraceny ve výdajích se promítnou do přírůstku stavu bankovních účtů.  

Členění příjmových operací: 

Třída 1 – Daňové příjmy  

- jsou  povinné, neopětované příjmy, které plynou z daní, pojistného sociálního 

a zdravotního pojištění, doplatků včetně daní a sankcí za pozdní či nesprávné placení. 

 

Třída 2 – Nedaňové příjmy 

- jsou opětované příjmy, jako příjmy prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje 

zboží a služeb, příjmy sankční povahy, které nemají vztah k daním a přijaté splátky 

půjček za účelem rozpočtové politiky. 
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Třída 3 – Kapitálové příjmy 

- jsou příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv, které mají povahu 

majetkových podílů za účelem rozpočtové politiky, přijaté dary pro investiční účely 

s výjimkou darů od zahraničních vlád a transferů z jiných úrovní vlády. 

 

Třída 4 – Přijaté dotace 

- jsou dotace s podrobným tříděním na běžné a kapitálové, neopětované a nenávratně 

inkasované dotace a dary od jiných úrovní vlády a od zahraničních vlád a institucí. 

 

2.2.3 Výdaje 

Výdaji jsou myšleny nenávratné platby na běžné i kapitálové účely opětované i neopětované 

a poskytované návratné půjčky za účelem realizace rozpočtové politiky. Do výdajů nejsou 

zahrnovány převody finančních prostředků na vkladový účet za účelem dosažení úrokového 

výnosu, splátky dluhopisů, půjčky poskytnuté jiným subjektům za účelem řízení likvidity, 

nákup akcií a dluhopisu za účelem zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. 

Výdajové operace se třídí do 5. a 6. třídy a to: 

Třída 5 – Běžné výdaje  

- jde o neinvestiční nákupy tzn. opětované výdaje na zboží a služby neinvestiční povahy. 

Zařazeny jsou zde náklady související s pracovní silou např.: mzdy, pojistné atd.), 

neopětované výdaje na neinvestiční účely charakteru dotací a příspěvků mimo 

rozpočtovou jednotku tzv. neinvestiční transfery a neinvestiční půjčky, což jsou návratně 

poskytované prostředky jiným subjektům na neinvestiční účely. 

 

Třída 6 – Kapitálové výdaje 

- řadí se zde investiční nákupy nebol-li opětované výdaje na pořízení hmotného 

a nehmotného investičního majetku, akcií a majetkových účastí a také zde patří investiční 

transfery, což jsou neopětované výdaje charakteru dotací a příspěvků na investiční účely 

poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku. [6]  
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2.2.4 Financování 

Činnost, která vyjadřuje jakým způsobem jsou příjmové a výdajové operace financovány. 

Řadí se do třídy 8. a obsahuje stavové údaje. Součástí této třídy jsou položky, které vyjadřují 

změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech. [22]  

 

Financování je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, a proto vždy musí platit 

rovnice: příjmy - výdaje = financování 

Tato činnost popisuje situace, kdy si např. obec půjčí peníze a pak je splácí, nebo druhou 

situaci, kdy dochází ke změnám stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce. [10]  

 

Financování má přímou návaznost na zajištění salda územního rozpočtu a platí: 

Příjmy – výdaje = přebytek (+) nebo schodek (-), což má návaznost na kladné nebo záporné 

financování.  

 

Jestliže vzniká rozpočtový schodek (výdaje > příjmy) musí být financování kladné, což 

je vyjádřeno poklesem stavu hotovosti nebo přírůstkem termínovaných závazků (obec musí 

čerpat finanční prostředku na úhradu schodku).  

 

Jestliže vznikne přebytek rozpočtu (příjmy > výdaje) financování musí být záporné – splácení 

závazků nebo poskytování půjček a financování investicí (obec si může dovolit volné finanční 

prostředky půjčit jiným subjektům, či je může umístit na kapitálovém trhu nebo vložit 

do rezerv. 

 

Součástí financujících operací jsou i tzv. opravné položky k peněžním operacím, operace 

mimorozpočtové a dlouhodobé přijaté a vydané půjčky. Opravné položky zahrnují: 

 přírůstek termínovaných závazků (tzn. výpůjčky peněžních prostředků) (+), 

 splátky jistin závazků (-), 

 pokles stavu hotovosti (+), 

 přírůstek poskytovaných půjček a uskutečněných finančních investic ve sledovaném 

období, jejichž cílem je optimalizace likvidity (-). [22]  
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Rozpočet obce pro daný rok neodpovídá na otázku jaká je celková výše majetku, dluhů 

a zápůjček obce. Rozpočet může být v přebytku, ale celkově může být obec zadlužená 

nebo nechává chátrat majetek a pozdější opravy jsou daleko dražší, než kdyby se opravy 

udělaly včas. Naopak, jestliže obec provádí velkou investici, v daném roce je rozpočet 

ve schodku. Pokud tento schodek pokryla z vlastních prostředků, které našetřila v předchozím 

období, nemusí se obec vůbec zadlužit a navíc z dobré investice budou mít občané 

dlouhodobý užitek, ne pouze v daném roce. [10]  

 

2.3 Účetnictví obce  

Základním právním předpisem upravujícím účetnictví v ČR je zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v aktuálním znění a vyhlášky a nařízení Ministerstva financí ČR a tento zákon 

je platný i pro obce, jakožto územní samosprávný celek.  

 

Veřejný sektor má povinnost vést účetnictví, které podává věrný a poctivý obraz o účetní 

jednotce. [11]   

 

I tento sektor musí dodržovat určité zásady. Základním principem účetnictví je zásada 

věrného a poctivého zobrazení účetnictví a ostatní zásady jsou této zásadě podřazené. Mezi 

další zásady jsou zařazeny: přednosti obsahu před formou, zásada opatrnosti, princip 

historického účetnictví, princip věcné souvislosti, zásada konzistence mezi účetními 

obdobími, zásada objektivity účetních informací, zásada materiálnosti, srozumitelnosti, 

srovnatelnosti informací a zásada relevantnosti vykazovaných informací. [24]   

 

K rozvahovému dni sestavuje účetní jednotka účetní závěrku, která se skládá z účetních 

výkazů, což jsou dokumenty, které zobrazují finanční situaci podniku. Mezi tyto dokumenty 

řadíme rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách 

vlastního kapitálu. [11]  

Sestavuje se v určité formě a musí od sebe odlišovat bilanci jednotlivých platebních styků, 

(např. z platebního styku z investiční činnosti), stejně tak musí být odlišeny změny peněžních 

prostředků. [9] 
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Rozvaha – účetní výkaz zachycující bilanční formou stav dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku (tzv. aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) a to vždy k určitému 

datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni každého roku. Účetní jednotka z rozvahy 

získává informace z tří základních oblastí – majetkové situaci podniku zdrojích financování 

a finanční situaci podniku.  

Při analýze rozvahy účetní jednotka sleduje především: 

 stav a vývoj bilanční sumy, 

 strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek, 

 strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, bankovních 

a dodavatelských úvěrů, 

 relaci mezi složkami aktiv a pasiv (velikost stálých aktiv a dlouhodobých pasiv, 

velikost stálých aktiv a VK, velikost oběžných aktiv a krátkodobých cizích pasiv, 

finanční majetek a krátkodobé pohledávky ke krátkodobým pasivům).  

 

Výkaz zisku a ztráty – písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Představuje pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů a výdajů.  

 

Cash flow – účetní výkaz, který srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních 

prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Tento výkaz slouží k posouzení 

skutečné finanční situace. Odpovídá na otázku kolik peněžních prostředků účetní jednotka 

vytvořila a k jakým účelům byly tyto prostředky použity. Za peněžní prostředky se považují 

peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu, včetně případného pasivního 

zůstatku běžného účtu a peníze na cestě. [14]  

 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu – výkaz, který má vysvětlit u každé položky vlastního 

kapitálu rozdíl mezi jejím počátečním a konečným stavem. České účetní předpisy nestanovují 

konkrétní formu tohoto výkazu, na rozdíl od ostatních výkazů. [15]  
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Obr. 2.3.1 Vzájemná provázanost účetních výkazů 

 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza, komplexní 

průvodce s příklady.  

2.4 Monitoring a zadluženost obcí v ČR  

Vznik nového postavení, funkce obcí a především jejich právně zaručená 

samostatnost, suverenita i možnost samostatného nakládání s finančním a nemovitým 

majetkem, vedly obce k rozvoji podnikavosti. Rozvojové potřeby obcí a snahy o nápravu 

zanedbané infrastruktury byly však s postupem času tak náročné, že na řešení těchto problémů 

nepostačily běžné příjmy a obce se od roku 1993 začaly ve značné míře obracet na kapitálový 

trh.  

 

Je důležité věnovat pozornost analýze zadluženosti u jednotlivých obcí a to především 

středních a malých obcí (do 1500 obyvatel), u kterých jsou objemy rozpočtu malé a existuje 

proto výrazná rizikovost, která vyplývá ze schopnosti splácet dluh. Bohužel se již vyskytly 

případy obcí, které se staly insolventními a jejichž majetek musel být vydražen 

nebo odstaven. Analýzy potvrzují nejvyšší zadluženost u obcí od 2000-5000 obyvatel. 

Pro srovnání, v roce 1994 činil dluh na obyvatele 1900Kč, v roce 2007 už byl tento dluh 

8 860Kč a v roce 2013 byl tento dluh přepočten na přibližně 10 836Kč.  

 

Obce využívají půjčky především na akce související s ochranou životního prostředí (zejména 

na výstavbu plynofikací, kanalizací, ČOV, vodovodů a skládek), výstavbu a rekonstrukci 

základních škol a sportovních areálů, výstavbu bytů a domů s pečovatelskou službou a opravy 

místních komunikací. Úvěry jsou také využívány na předfinancování projektů z EU a to např. 

na rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Termíny splatností těchto úvěrů se pohybují v rozmezí 
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od 1-30 let a ve většině případů obce ručí svým majetkem (v malé míře budoucími příjmy). 

[6]  

 

Mezi zdroje, které obce využívají k financování dluhu patří: 

 Bankovní úvěry – neboli smlouvy o úvěru, které můžeme rozlišovat na krátkodobé 

se splatností do 1 roku, střednědobé se splatností do 10 let a dlouhodobé se splatností 

nad 10 let. Dle J. Pekové jsou obcemi nejčastěji využívány střednědobé úvěry 

a zpravidla jsou účelové. Obce je čerpají na základě došlých faktur za investiční 

dodávky. Dlouhodobé úvěry obce využívají taktéž na financování investic 

a to především v technické infrastruktuře. Ojediněle obce používají krátkodobé úvěry 

na financování investic. Tyto úvěry obce běžně využívají i několikrát do roka 

a to na dočasné doplnění běžných příjmů. 

 Výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční výpomoci – 

jedná se o další způsob získání finančních prostředků na pokrytí deficitu obce pomocí 

tzv. obligací. Oblast komunálních dluhopisů je upravena zákonem č. 190/2004 Sb., 

o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jež definuje tyto dluhopisy jako 

dluhopisy vydávané územním samosprávným celkem.  

 Půjčky ze státního rozpočtu a půjčky ze státních fondů  (SFŽP, SFRB) – finanční 

výpomoci, které jsou nízce úročené, nebo neúročené. [11]  

 

Nejčastějším poskytovatelem bankovních úvěrů je Česká spořitelna a Komerční banka. Obce 

mohou také využívat půjčky z Evropské investiční banky. 

Regulace zadluženosti územních samosprávných celků 

V zákoně 128/2000Sb., o obcích a v zákoně č. 129/200 Sb., o krajích je stanovena působnost 

orgánů obce (kraje) při rozhodování o majetkoprávních úkonech i finančním hospodaření. 

V tomto zákoně je stanoveno, že o nejdůležitějších úkonech rozhoduje zastupitelstvo obce. 

Ministerstvo financí ani nikdo jiný nemá možnost ovlivnit výši navrženého schodu rozpočtu 

obce či kraje, protože tato činnost je v kompetenci zastupitelstva v samostatné působnosti. 

Příslušné zákony, které upravují hospodaření územních samosprávných celků obsahují 

ustanovení, která přispívají k omezování nadměrné zadluženosti. [6]  
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Nepříznivý vývoj obecního dluhu vedl k zavedení nástroje pro kontrolu obecního zadlužení, 

tzv. ukazatel dluhové služby. Tento ukazatel  byl upraven usnesením č. 346 o Regulaci 

zadlužeností obcí a krajů. [11]  

 

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR č. 1395 o monitoringu hospodaření obcí 

a o zrušení usnesení vlády č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele 

dluhové služby, ve znění usnesení vlády ČR č. 695 a č. 722 každoročně provede výpočet 

soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a také jimi 

zřízené příspěvkové organizace. Výsledky výpočtu  vyhodnotí, přičemž bude vycházet vždy 

z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/usneseni-vlady-cr-c-13952008-9338
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2010/usneseni-vlady-cr-c-6952010-9356
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2012/usneseni-vlady-cr-c-7222012-9358
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Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) 

1) počet obyvatel obce 

2) příjem celkem (po konsolidaci) 

3) úroky 

4) uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 

5) dluhová služba celkem 

6) ukazatel dluhové služby (v %) 

7) aktiva celkem 

8) cizí zdroje 

9) stav na bankovních účtech celkem 

10) úvěry a komunální dluhopisy 

11) přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 

12) zadluženost celkem 

14) podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 

15) 8-leté saldo 

16) oběžná aktiva 

17) krátkodobé závazky 

Monitorující ukazatele 

13) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 

18) celková (běžná) likvidita 

Procesní postup 

Z předložených finančních a účetních výkazů provede Ministerstvo financí každoročně 

výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce 

a vyhodnotí výsledky výpočtu.  

 

Obcím, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> 

a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, zašle ministerstvo 

financí dopis a budou a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva 

dané obce. 
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Po obdržení vyjádření daných obcí bude ministerstvo financí informovat vládu České 

republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. Pozornost bude 

věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. 

 

Obcím, u kterých budou identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností 

a to i po vyhodnocení všech dostupných podkladů, bude ze strany Ministerstva financí 

(ve spolupráci s Ministerstvem vnitra), nabídnuta pomoc. Tato pomoc spočívá v analýze 

vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. 

Monitoring hospodaření obcí nevyžaduje žádné dodatečné administrativní ani finanční nároky 

na rozpočty a chod obcí a obce nejsou povinny Ministerstvu financí zasílat vyplněnou tabulku 

SIMU. [20]  

 

2.5 Rozvoj obcí 

Rozvojové možnosti a směřování obcí jsou významnou měrou ovlivněny velikostí samotné 

obce a z ní vyplývajícími funkcemi. Jde o dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného 

zlepšování situace sídla a jeho okolí. Tento proces je podmíněn koncepčním a promyšleným 

přístupem.  

 

Pro zjednodušení bude použito rozlišení tří základních oblastí rozvojových aktivit obce:  

 zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání  

Obec plánuje rozložení jednotlivých aktivit v katastru obce a vymezuje těmto aktivitám 

prostor v UP, buduje inženýrské sítě v obci (kanalizace, plynofikace, vodovod, teplovod), 

buduje místní komunikace, parkovací stání, chodníky a také zařízení pro volnočasové aktivity 

(dětské hřiště, sportoviště, zařízení k pořádání kulturních a společenských aktivit, 

 

 vytváření prostředí pro rozvoj občanských aktivit 

Obec průběžně informuje občany o dění v obci a podporuje jejich zapojení do dění v obci, 

finančně podporuje neziskové občanské aktivity v obci a vytváří hmotné zázemí pro činnost 

neziskových  organizací, 
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 vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických aktivit 

Obec komunikuje s podnikateli a reflektuje jejich potřeby ve vztahu k obci, připravuje či 

propaguje prostory pro podnikání dle místních možností a zapojuje místní podnikatele do dění 

v obci. 

 

2.5.1 Rozvojové nástroje obcí 

Tyto nástroje jsou pomůckou k výkonu či podpoře nějaké činnosti obcí. Nástroje regionálního 

rozvoje jsou rozlišeny na: 

 administrativní nástroje – legislativa, postupy a organizační normy, 

 koncepční nástroje- strategie, programy, plány, politické deklarace, územně plánovací 

dokumenty, pozemkové úpravy, 

 institucionální nástroje – instituce, spolupráce, regionální management, 

 věcné nástroje – infrastruktura, poskytnutí prostor, služeb, hmotného plnění 

a poradenství, 

 sociálně-psychologické nástroje – vzdělávání, komunikace, motivace, 

 finanční nástroje – systémy finančních podpor, dotace a granty. 

 

Při plánování rozvoje území se uplatňují dva základní nástroje: strategické a území plánování.  

Rozdíly mezi strategickým a územním plánováním jsou srovnány v Tab. 2.5.1.1 Rozdíly mezi 

strategickým plánováním a územním plánováním.  

 

Tab. 2.5.1.1 Rozdíly mezi strategickým plánováním a územním plánováním. 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Aktivizační charakter – stanovuje filozofii 

rozvoje 

Prostorový průmět rozvojových aktivit 

s územním dopadem. 

Formuluje hlavní kategorie rozvojových 

aktivit. 

Především regulační charakter – stanovuje 

limity využití území. 

Procesy a náležitosti nejsou zákonně 

upraveny. Vychází z praxe.  

Procesy a náležitosti jsou závazně upraveny 

stavebním zákonem. 

Zdroj: BÍNEK, Jan a kol. Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozvoj ve všech oblastech. 

Rozvojové možnosti obcí. Vlastní zpracování.  
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Tyto nástroje se vzájemně doplňují – např. představa o rozvoji souvisí s hledáním území 

pro realizaci. Provázanost mezi strategickým a územním plánováním je naznačena v Obr. 

2.5.1.1 Provázanost strategického a územního plánování. 

 

Obr. 2.5.1.1 Provázanost strategického a územního plánování. 

 

Zdroj: BÍNEK, Jan a kol. Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozvoj ve všech oblastech. 

Rozvojové možnosti obcí. Vlastní zpracování. 

 

Z hlediska regionálního rozvoje je strategické plánování východiskem pro uplatnění 

a koordinaci dalších rozvojových kroků. Celý proces strategického plánování je formalizován 

ve strategických dokumentech.  

 

 Strategie – dlouhodobý koncepční dokument určující základní linie rozvoje daného 

subjektu, popř. území daného subjektu a to ve všech základních oblastech na dlouhé 

období. 

 Program – střednědobý dokument vycházející a navazující na strategii. Vytyčuje 

opatření, která bude subjekt realizovat, aby dosáhl strategických cílů.  

 Plán – krátkodobý dokument prováděcího charakteru, který konkretizuje vybraná 

opatření ve formě projektů či aktivit. Obsahuje harmonogram a stanovuje způsob 

financování.  

 

Důležité je sladění a provázanost jednotlivých dokumentů. V praxi však mají tyto koncepční 

dokumenty zpracované spíše větší obce, pro ty menší je typické plánování na úrovni svazků 

obcí, kdy do společného dokumentu včleňují své obecné priority. 
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Strategie rozvoje obce je základním nástrojem řízení obce, protože na základě poznání situace 

v obci a představ občanů a všech zainteresovaných skupin, formuluje rozvojové cíle obce 

a aktivity vedoucí k jejich naplnění.  

Přínosy strategie rozvoje obce: 

 sladění představ o rozvoji obce, 

 identifikace problémů a možných řešení, 

 formulace rozvojových záměrů a projektů, 

 rozvržení realizace aktivit a subjektů se na nich podílejících, 

 alokace vlastních finančních prostředků a určení potřeby vnějších prostředků, 

 východisko pro územní průmět aktivit v územním plánu, 

 pro koncepční dokumenty jsou zvoleny přístupy zpracování vlastními silami obce 

(či svazků obcí), zapojení vnějších expertů v poradenské roli, či zadání 

odbornému subjektu ke komplexnímu zpracování. [16]  

 

2.6 Dotační programy pro obce a fondy Evropské unie 

Zásadním finančním nástrojem jsou dotace, což jsou nenávratně poskytnuté prostředky 

z veřejného rozpočtu, za které neexistuje „protiplnění“. Pro realizaci větších rozvojových akcí 

jsou systémy veřejné správy na dotacích silně závislé a je třeba zvažovat vztah nákladů 

na získání dotací a míru úspěšnosti. Podíl spolufinancování bývá ve skutečnosti vyšší, než 

je původní plán, protože je potřeba počítat s neuznatelnými náklady. Z tohoto důvodu může 

být výhodnější realizovat menší projekt z vlastních zdrojů, než získat dotaci s vyšší finanční 

spoluúčastí a značnými náklady na administrativu. V souvislosti s realizací projektů vzniká 

otázka udržitelnosti. Obec musí počítat s náklady na provoz a údržbu nově vybudovaných 

objektů, což je zátěží pro běžný rozpočet. [16]  

 

2.6.1 Příklady dotačních programů a titulů pro obce 

V této kapitole budou stručně popsány některé dotační tituly a programy určené obcím v ČR. 

Těchto dotačních titulů existuje mnoho a vydaly by na celou kapitolu, proto si zde ukážeme 

jen několik, které patří obcemi mezi nejvyhledávanější.  
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Operační program životní prostředí 

Program, který je možné využít na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení 

veřejných budov, snížení energetické náročnosti, podporu recyklačních a nákupu úsporných 

technologií a projekty vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí. 

Integrovaný regionální operační program 

Program zaměřený na podporu vybraných silnic II. a III. Třídy a rozvoj infrastruktury 

pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního 

odvětví, zlepšení energetické činnosti v budovách,integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj 

ICT v rámci území veřejné správy a podporu pořizování plánovací a programové 

dokumentace krajů a obcí.  

Operační program zaměstnanost  

Podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí 

k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti.  [19]  

Programy a dotace z ministerstva pro místní rozvoj 

Tyto programy a dotační tituly jsou uspořádány dle činností ministerstva v oblastech 

regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních ziskových organizací a v oblasti 

strukturálních fondů. Především pak u operačních programů je řídícím orgánem ministerstvo. 

Součástí dotačních titulů z ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje 

a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů. Tyto programy přispívají k celkovému rozvoji 

regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií, inovací a posilování kapacit 

výzkumu a vývoje. [17]  

Dotace dle zákona o zemědělství 

Dle §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou vydány zásady, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací. Tyto podmínky jsou vydávány Ministerstvem zemědělství 

na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. Do těchto dotačních 

programů jsou zařazeny: program rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020, operační 

program Rybářství, dotace v rámci společné organizace trhu, národní dotace a jiné. [18]  
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2.6.2 Fondy Evropské unie 

Fondy představující hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudružnosti. Jejich prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky určené 

ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.  

Politika soudružnosti EU 

Regionální politika Evropské unie, nebo-li politika hospodářské a sociální soudružnosti 

(HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř EU, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj 

chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé EU. Politika HSS má 

podporovat harmonický a udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň 

zaměstnanosti, ochranu a zlepšování životního prostředí na území EU.  

 

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudružnosti 

viz schéma Obr. 2.6.2.1 Politika hospodářské a sociální soudružnosti 

 

Obr. 2.6.2.1 Politika hospodářské a sociální soudružnosti 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Evropské strukturální a investiční fondy. 

Vlastní zpracování. 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Tento fond je svým objemem peněz největší ze strukturálních fondů. Je zaměřen 

na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční projekty – výstavby 

silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce 

kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výprava či oprava infrastruktury 

pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod. 

 

Obr. č.2.6.2.2 Strukturální fond – Evropský fond pro regionální rozvoj 

 

Zdroj: Euractiv, dostupné na www.euractiv.cz. 

 

Evropský sociální fond (ESF) 

Fond podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Svých cílů 

dosahuje posilování sociálních programů členských států, pomáháním rizikovým skupinám 

obyvatel, podporu rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil 

v rámci EU. Evropský sociální fond podporuje neinvestiční projekty – rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, 

etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích 

programů pro zaměstnance apod.  

 

Obr. č. 2.6.2.3 Strukturální fond – Evropský sociální fond 

 

 

Zdroj: Evropský sociální fond, dostupné na www.esfcr.cz. 

 

Jak na projekt? 

1) Vytvoření podrobného projektového záměru 

Z fondů EU se podporují projekty veřejně prospěšné, které přispějí ke zlepšení sociálního 

a ekonomického prostředí v členských zemích a jejich regionech. Příjemci musejí vždy 
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prokázat a konkrétně doložit obecnou prospěšnost svého záměru. Musíme však obecnou 

prospěšnost chápat v širším smyslu, ne jen jako sociální aktivity. Z tohoto důvodu 

se z evropských fondů nevylučují soukromé firmy, které žádají dotace (např. na novou 

technologii či vzdělávání zaměstnanců) 

 

2) Nalezení příslušného operačního programu a konkrétní oblasti podpory pro 

projektový záměr 

V rozdělení se lze řídit dle sféry činnosti žadatele o dotaci nebo dle míst, kde budou 

realizovány aktivity (regionální operační programy, programy pro Prahu a programy 

přeshraniční spolupráce). Projekt musí být v souladu se záměry operačního programu, 

podrobnosti o cílech OP, podmínkách a vymezených podporovaných aktivitách jsou uvedeny 

v programovém dokumentu (detailněji v prováděcím nebo implementačním dokumentu), 

které vydávají jednotlivé řídící orgány. 

 

3) Zpracování žádosti o dotaci 

Projektová žádost je klíčový dokument, který rozhodne o úspěšnosti či zamítnutí získání 

financí z evropských fondů. Průvodcem pro její tvorbu jsou příručky pro žadatele a metodické 

pokyny. K dispozici jsou také konzultace s pracovníky řídícího orgánu či zprostředkujícího 

subjektu daného OP, semináře i konference. Žádosti musí být vyplněny v elektronické podobě 

a všechny aplikace k podání těchto žádostí jsou k dispozici na adrese  http://www.eu-

zadost.cz/stromFormularu.aspx  

 

4) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci výzev, což jsou časově vymezené úseky určené 

k podání žádosti o dotaci. Je nutné, aby subjekty sledovaly, jaké výzvy právě probíhají jaké 

jsou plánovány na nejbližší období. Informace o výzvách i jejich harmonogramech jsou 

zveřejněny na webových stránkách operačních programů a lze také využít dokument přehled 

otevřených výzev, který je vydáván každý měsíc. Výzvy jsou otevřeny po několik týdnů 

u některých druhů projektů i měsíců. 

 

5) Kontrola žádosti a přílohy 

Před podáním žádosti je nezbytné žádost pečlivě zkontrolovat a to její logickou provázanost 

i formální náležitosti včetně všech příloh. Nedoložení všech požadovaných příloh může vést 

http://www.eu-zadost.cz/stromFormularu.aspx
http://www.eu-zadost.cz/stromFormularu.aspx
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k vyřazení žádosti, proto je vhodné využít možnosti konzultace s pracovníky příslušeného 

operačního programu. Mezi přílohy jsou zařazeny: 

Logický rámec – přehledný dokument popisující záměry projektu, dané do souvislosti 

s konkrétními činnostmi a výstupy jeho aktivit. 

Studie proveditelnosti – slouží k posouzení uskutečnitelnosti a životaschopnosti projektu. 

Popisuje finanční stránku aktivit a hodnotí efektivitu vynaložených prostředků. Dokument má 

rozsah 20 – 50 stran a stanovené cíle budou muset být dosaženy, jinak hrozí odebrání dotace.  

Analýza nákladů a přínosů (CBA) – Metodika, která hodnotí co pozitivního projekt přináší 

a co si naopak bere a to jak po finanční stránce, tak po stránce společenské. 

Rozpočet projektu – je nezbytný pro každou žádost a jeho význam tkví také v tom, že se z něj 

vychází při závěrečném vyúčtování. 

 

6) Hodnocení a výběr žádostí 

Nejprve jsou zkontrolovány formální náležitosti a rozhoduje se, zda je projekt pro daný 

program přijatelný. V další fázi jsou doručené žádosti hodnoceny na základě předem 

stanovených hodnotících a bodovacích kritérií, která bývají součástí informací pro danou 

výzvu. O výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informováni. Jestliže byl projekt 

úspěšný, bude uzavřena smlouva o financování, která stanovuje nejen výši dotace, 

ale i povinnosti, které z jejího přidělení vyplývají. Od této chvíle se žadatel stává příjemcem 

podpory. 

 

7) Realizace projektu 

Protože je projekt hrazen z veřejných zdrojů, musí se realizace projektu řídit všemi platnými 

postupy a musí dodržovat pravidla stanovená pro projekty financované ze strukturálních 

fondů. Především se jedná o dodržení předpisů pro výběr dodavatelů, pravidel pro povinnou 

publicitu, zásad pro vedení a uchování dokladů, které se k projektu vztahují a monitoring 

projektu. Realizace projektu musí vést ke splnění vytyčených cílů projektu tzv. indikátorů 

projektu. Žadatel sám tyto ukazatele a hodnoty v žádosti při zpracování volí a vyplňuje. 

Při realizaci projektu musí žadatel připravovat monitorovací zprávy, které dokládají, co je již 

provedeno a jak jsou plněny indikátory projektu a musí vyhotovovat žádosti o platby. 

Náklady projektu se (až na výjimky), proplácejí žadatelům zpětně, tudíž po dobu realizace 

projektu musí být financován z vlastních zdrojů, či bankovní půjčkou. Evropské normy 

ve většině případech vyžadují, aby výsledky dosažené projektem nějakou dobu přetrvaly. 

Obvykle tato doba bývá stanovena na pět let, ale může se lišit a to dle požadavků OP. V EU 
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platí zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, protože může ovlivnit obchod mezi 

členskými státy, a proto je důležité vědět, zda projekt zakládá či nezakládá nedovolenou 

veřejnou podporu, protože  tyto projekty se liší způsobem financování. Projekty zakládající 

veřejnou podporu mají zpravidla hrazeno nižší procento nákladů a svůj zisk z udělené dotace 

odečítají. Nedovolená veřejná podpora je poskytnuta z veřejných prostředků, přináší výhodu 

pro daný podnik, obci, pokud se zabývá činností, pro niž existují konkurenti a v jejímž rámci 

dochází k hospodářské soutěži a pokud se jejím poskytnutím negativně ovlivňuje hospodářská 

soutěž a narušuje či hrozí narušení obchodu mezi členskými státy EU. 

 

8) Žádost o platbu a monitorovací zpráva 

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen předložit žádost o platbu a monitorovací 

zprávu. Poté následuje administrativní a fyzická kontrola projektu jestliže jsou dodrženy 

všechny stanovené podmínky daného OP, je příjemci dotace proplacena. 

 

9) Udržitelnost projektu 

Dle podmínek programu je po dobu následujících tři až pěti let po obdržení dotace příjemce 

povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace 

prostřednictvím monitorovacích zpráv. Jestliže dojde k porušení této podmínky, žadatel 

se zavazuje k vrácení celé či části dotace. [7]  
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3 Praktická analýza hospodaření obce 

Cílem této kapitoly je podat stručný popis vybrané obce – obce Hodslavice. Charakteristika 

vybrané obce je popsána pomocí metody PESTLE analýzy, která se zabývá rozborem 

vnitřního a vnějšího prostředí obce. Dále je využito metody SWOT analýzy, která byla 

vytvořena ve strategickém plánu obce. Tato analýza slouží pro určení silných a slabých 

stránek, ale také příležitostí a ohrožení. Další část kapitoly je věnována analýze hospodaření 

obce Hodslavice v letech 2012, 2013, a 2014 a také monitoring obce pro tyto léta dle 

současného postupu ministerstva financí. Důležitou součástí této kapitoly je popis možného 

rozvoje této obce s návazností na strategický plán obce a zaměření na budování kanalizace 

v této obci spolu s finančním propočtem toho projektu. 

 

3.1 Popis obce Hodslavice  

Obec Hodslavice leží v mírné kotlině 337m. n. m. podél potoka Zrzávky u západních výběžků 

Moravskoslezských Beskyd na okraji výrazné etnografické oblasti Valašska. Pro upřesnění 

leží na silničním tahu silnice č. I/57 mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. Obec má 

ve svém znaku jelena ve skoku, což symbolizuje velké množství luk a hájů a knihu viz Obr. 

3.1 Znak obce Hodslavice. O symbolu knihy není v žádném pramenu s jistotou uvedeno, proč 

právě kniha, můžeme se domýšlet, že je to snad právě díky Františku Palackému - místnímu 

rodáku.  

 

Obr. 3.1 Znak obce Hodslavice 

 

Zdroj: Interní zdroj 
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Z historie obce 

Název obce je odvozen od Hodislava, který přišel na území obce asi během kolonizace 

za Přemysla Otakara II. Ve 13. století. První písemná zmínka o obci je z roku 1411. Označení 

kdysi samostatné části Rohlina zaniklo pravděpodobně během 30 – leté války v 1. pol. 17. 

století. Hodslavice patřily postupně ke starojickému a pak novojičínsko-štramberskému 

panství. Od r. 1960 tvoří jejich katastr nejjižnější část okresu Nový Jičín.  

 

Obec je spjata se jménem největšího historiografa českých dějin, Františkem Palackým, který 

se narodil 14.6.1798 jako druhorozený z 12-dětí. V pěti letech měl přečtenou Bibli a v osmi 

už pomáhal svému otci učit. Vynikal svou pamětí, ve svých 20 letech znal 11 cizích jazyků. 

Palacký byl požádán Zemským sněmem, aby sepsal české dějiny a tak vzniklo dílo Dějiny 

českého národa v Čechách a na Moravě. Tento spis je jeho vrcholným dílem, psal jej 50 let 

a to do roku 1848 německy, poté česky. Jak sám řekl: „Dějiny nejsou souhrnem dat 

a událostí, ale prostředkem mravní výchovy člověka“. Mezi další nejznámější díla patří Staré 

letopisy české, Archiv český, Popis království českého. Založil Matici českou, byl redaktorem 

prvního vědeckého časopisu psaného českým jazykem. V roce 1868 byl vyzván, aby učinil 

poklep na základní kámen Národního divadla a od té doby byl nazýván Otcem národa.  

 

Nejznámější hodslavský objekt je prostý domek, který roku 1796 jako novou evangelickou 

školu postavil učitel, krejčí, vesnický písmák a obchodník Jiří Palacký, otec Františka 

Palackého. Dnes se v jeho rodném domku nachází třetí stálá expozice spravovaná Muzeem 

Novojičínska v Novém Jičíně a přibližuje život a dílo slavného rodáka.  

Současnost  

Katastr obce tvoří nejjižnější část okresu Nový Jičín a k 1. 1. 2015 zde žije 1707 obyvatel 

celkem v 557 domech. Obec je ve fází pořízení nového územního plánu, kdy na zastupitelstvu 

obce v únoru roku  2014 byl schválen návrh zadání nového ÚP. Současně platný územní plán 

je z roku 1993 a jeho zpracovatelem byla společnost Atelier Archplan Ostrava s.r.o. Tento ÚP 

prošel již několika změnami.  

 

Obec má vypracován strategický rozvojový plán a to na roky 2013 – 2028. Tento strategický 

plán byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 8. 2013 a byl vypracovaný 

komunitě týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů Hodslavic. 
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Současný stav této vesnice v různých oblastí bude promítán v celé následující teoretické části 

práce. 

Demografická struktura 

Počet obyvatel této obce je v posledních letech stálý, což dokazuje i Tab. č. 3.1.1 Počet 

obyvatel v jednotlivých letech.  

 

Tab. 3.1.1 Počet obyvatel v jednotlivých letech  

Rok p.s.    k 1.1. narození přistěhovaní zemřelí odstěhovaní k.s. k 31.12. 

2012 1717 11 27 10 40 1705 

2013 1705 17 30 15 31 1706 

2014 1706 10 37 17 29 1707 

Zdroj. Interní matriční zdroj obce, vlastní zpracování. 

Počet narozených osob je v letech 2012 a 2013 vyšší, než počet zemřelých osob v těchto 

letech. V roce 2014 tomu bylo naopak. Rok 2014 byl jediný, kdy byl počet osob 

přistěhovaných vyšší, než počet odstěhovaných osob, což mohlo být způsobeno prodejem 

rodinných domů v atraktivních oblastech a celkovou rekonstrukcí a revitalizací obce.  

Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost je velmi dobrá díky poloze obce na silnici 1/57. S okolními obcemi 

a městy je zajištěna osobní dopravou i několika autobusovými linkami, např. ARRIVA 

MORAVA a.s.; Nový Jičín, ČSAD Vsetín a.s.; Valašské Meziříčí). V roce 2014 byla 

dokončena výstavba cyklostezky, která vede z Nového Jičína do Hostašovic na prostoru 

zrušené železniční trati. 

Pracovní příležitosti  

Obec se nachází v blízkosti dvou velkých měst - Nový Jičín, Valašské Meziříčí  a obyvatelé 

využívají pracovních příležitostí zejména v těchto městech. Do roku 1989 poskytovalo mnoho 

pracovních příležitostí zemědělství (JZD Mořkov), a také velkým zaměstnavatelem byla 

TATRA Kopřivnice.  
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Okolí obce Hodslavice 

Okolí Hodslavic nabízí mnoho různých možností krátkých vycházek – k rekreační přehradě 

Kacabajka s chráněným územím vstavačové louky, do lesa Čtenice ke studánkám železité 

a sirnaté vody, tzv. Tropickým údolím k přehradě Čerťák nebo po značených turistických 

cestách přes Trojačku po hřebenu hor trasou každoročního jarního pochodu „Palackého 

stezky“ na Velký Javorník.  

 

Na jednom ze severozápadních kopců nad obcí stojí větrný mlýn holandského typu.  Budova 

z r. 1864 je kamenná okrouhlice, která je krytá šindelem a po dávném požáru je upravená 

soukromým majitelem. Tato budova je však pro veřejnost nepřístupná. 

 

V okruhu 25 km zaujmou návštěvníky tyto pozoruhodnosti: Radhošť a Pustevny, skanzen 

v Rožnově p. Radhoštěm, zámek a hvězdárna ve Val. Meziříčí, automobilové muzeum 

v Kopřivnici, barokní perla Moravy zámek Kunín, městské památkové rezervace – Nový Jičín 

se svým náměstím a Žerotínským zámkem, Štramberk s hradní trúbou a neandrtálskou jeskyní 

Šipkou.  

 

V roce 1995 tato obec získala celostátní uznání s titulem Vzorná obec.  

 

3.2 Orgány obce Hodslavice a jejich činnost 

V této kapitole budou popsány orgány obce a činnosti, kterými se tyto orgány zabývají.  

Zastupitelstvo 

Je složeno z patnácti členů a tímto splňuje podmínku pro volbu obecní rady. Na základě 

vývoje voleb z října roku 2014, je zastupitelstvo složeno z 11 členů strany 

PROHODSLAVICE, 1 člena ze strany KDU-ČSL, 1 člena ze strany ODS a 2 členy strany 

Hodslavice 2014. 

 

Ze zastupitelstva je 13 členů neuvolněných a starosta a místostarosta jsou uvolněnými členy 

zastupitelstva.  
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Zastupitelstvem zvolená Rada obce zřídila komise pro:  

- územní rozvoj, plánování a investice (koordinování stavebních činností, rozvoj obce), 

- sociální a zdravotní (gratulace jubilantům, zajišťování sociálních služeb potřebným), 

- pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce (koordinace kulturních programů 

a plánování sportovních akcí), 

- pro životní prostředí (výsadby zeleně, obnovy cest, řešení problematiky odpadů, ovzduší). 

Obecní rada  

Tato rada je tvořena 5 členy, což je nejnižší možný počet radních. Jsou jimi starosta, 

místostarosta a další tři členové zastupitelstva.  

Starosta a místostarosta  

Starosta je volen zastupitelstvem obce a navenek obec zastupuje. V současné době funkci 

starostky vykonává Mgr. Pavla Adamcová. Je první ženou starostkou v historii obce 

Hodslavice a v roce 2014 byla zvolena do již druhého funkčního období.  

 

Místostarosta je také volen zastupitelstvem obce a zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti. 

Obec má jednoho místostarostu a tím je Martin Repta. V podmínkách obce Hodslavice 

místostarosta mimo svou funkci vykonává funkci přímého nadřízeného všech provozních 

pracovníků v četě na údržbu obecního majetku a úklidu obce. V současné době je v této četě 

zaměstnáno 10 pracovníků, z toho 6 je zaměstnáno na dobu určitou dle smlouvy o veřejně 

prospěšných pracích s úřadem práce. 

Obecní úřad  

Obecní úřad v Hodslavicích je tvořen starostou, místostarostou a čtyřmi zaměstnanci – 

úředníky na úsecích:  

 matriky – ohlašovna, vidimace a legalizace, sociální oblast, ověřené výstupy z IS 

CZECH POINT, ztráty a nálezy, administrativa, činnosti spojené s vydávání 

zpravodaje a zástup za pokladnu.  

 ekonomického úseku – účetnictví a rozpočet, mzdové účetnictví, ověřené výstupy z IS 

CZECH POINT, evidence majetku, majetkoprávní záležitosti. 

 pokladny – příjem a výdej peněz, vidimace a legalizace, poštovní provoz, evidence 

místních poplatků, úřední deska, evidence hřbitovů, zástup v matričních záležitostech.  
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 Stavebního technika – stavební činnosti, investiční akce, projekty, územní plán, 

převody nemovitostí, výkon st. správy na úseku životního prostředí a pozemních 

komunikací. Stavební technik je zároveň správcem vody. 

 

3.3 PESTLE analýza 

Pro podrobnější popis obce je využita metoda PESTLE analýzy. Tato metoda slouží 

k strategické analýze okolního prostředí organizace. Jednotlivá písmena popisují typy 

vnějších faktorů: 

 

P – Politické  

V obci působí tyto politické strany: ODS, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a strana PRO 

HODSLAVICE. Zastupitelstvo je tvořeno z 11 členů strany PROHODSLAVICE, 1 člena 

ze strany KDU-CSL, 1 člena ze strany ODS a 2 členy strany Hodslavice 2014, jak již bylo 

zmíněno v kapitole zastupitelstvo obce. 

 

Pro volební období od roku 2014 do roku 2018 byla ve funkci starostky ustanovena Mgr. 

Pavla Adamcová ze strany PRO HODSLAVICE, do funkce místostarosty Martin Repta také 

ze strany PRO HODSLAVICE.   

 

E – ekonomické 

Obec provádí řadu aktivit, kterými může konkurovat jiným subjektům (jedná se o činnosti 

např. pronájmy budov či hřišť), proto může být i obec podnikem. Jejím hlavním cílem však 

není vytváření zisku, ale především hospodárná péče o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů. 

 

S – sociální 

Největší skupinu obyvatel tvoří občané ve věku 15-64 let, která je tvořena přibližně 70%. 

Vlivem nižší porodnosti od roku 1990 dochází ke snížení podílu skupiny dětí (0-14let) 

a zvýšení zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva a obyvatelstva ve skupině 65 a více 

let. Za posledních 40 let počet obyvatel rostl, kdy růst počtu obyvatel v celkovém součtu 

zajistila porodnost převažující nad úmrtností a negativním saldem migrace obyvatel.  
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Ve členění obyvatel dle struktury vzdělanosti tvoří největší skupinu lidé se středním 

vzděláním včetně vyučení (bez maturity), kdy je tento podíl asi 36% obyvatel. Druhou 

největší skupinu tvoří úplné střední vzdělání (včetně vyššího odborného), která má podíl asi 

33%. Vysokoškolského vzdělání dosahuje asi 11% obyvatel. Během posledních deseti let 

vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel přibližně o 42% a byla posílena skupina 

vyššího středního vzdělání.  

 

V oblasti náboženství se obyvatelé považují za věřící, ale nehlásí se k církvím. Pří sčítání 

v roce 2011 odmítlo 60% obyvatel uvést svou příslušnost k církvi a počet obyvatel, 

kteří se cítí bez vyznání, klesl na polovinu oproti roku 2001. 

Občané uvedli z 62% svou národnost jako českou a ze 7-8% jako moravskou.  

 

Obec je bohatá na kulturní památky. Nachází se zde 3 kostely (katolický Božského srdce 

páně, kostel Svatého Ondřeje a Evangelický kostel), muzeum – rodný dům Františka 

Palackého, 2 památníky (Palackého pamětní socha a památník obětem světových válek), 

5 stavebních historických objektů – Pilečkův dům, rodný domek Františka Palackého, Stará 

Evangelická škola, kostel Svatého Ondřeje, Fojtova stodola a větrný mlýn holandského typu). 

V obci jsou již zbudovány parky určené k návštěvě např. sad starých odrůd a ovocná alej 

mezi obcemi Hodslavice a Hostašovice.  

 

T – technické 

V obci je provozována ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace dětského lékaře 

i stomatologická ordinace. V obci se také nachází veterinární stanice. Hodslavice mají 

mateřskou a základní školu druhého stupně, kterou navštěvují místní děti i děti z okolních 

vesnic – Hostašovic a Straníku. K dispozici je 2x týdně veřejná knihovna, denně tělocvična 

i sportovní hřiště, které slouží nejen ke školním potřebám pro hodiny tělocviku, 

ale i pro sportovní kroužky či místním spolkům pro svou činnost. 

 

Dopravní spojení s okolními obcemi a městy zajišťuje osobní doprava i několik autobusových 

linek, jak již bylo zmíněno v charakteristice obce. V roce 2014 byla dokončena výstavba 

cyklostezky, která vede z Nového Jičína do Hostašovic.  

 

Obec je plynofikována a provozuje vodovod. 
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L – legislativní 

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Řídí se zákony a právními předpisy 

(obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Vykonává státní 

správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními 

předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních 

úřadů.  

 

E – ekologické 

V obci jsou zřízeny kontejnery pro třídění odpadu. Občané také mohou využít nabídky 

přiřazení pytlů na odpad do domácnosti. 2x ročně – na jaře a na podzim probíhá svoz 

velkoobjemového (nebezpečného odpadu), kam občané mohou vyhazovat staré spotřebiče, 

nábytek a jiné nepotřebné odpady. Občané jsou pravidelně upozorňováni místním rozhlasem 

a zpravodajem na data a termíny, kdy bude svoz odpadu probíhat. 

 

Po dobu od jara do podzimu jsou v obci umístěn kontejnery na bioodpad, který slouží 

především pro bioodpady ze zahrádek. 

 

Drobné elektrospotřebiče (varné konvice, žehličky, mobily, žárovky malé baterie) mohou 

občané vhazovat do sběrného kontejneru na obecním úřadě, kde je připraven kontejner 

na elektroodpad.  

 

V roce 2014 byly nově zřízeny kontejnery na oblečení a textil. Tyto kontejnery jsou umístěny 

na obou koncích vesnice a jsou přístupné v kteroukoliv roční dobu.  

 

Rok od roku vyplývá z dotazníkového šetření, že se zlepšuje informovanost o využívání 

a recyklaci odpadů mezi občany. Zvyšuje se počet občanů, kteří poctivě odpady třídí 

a využívají sběrných nádob v obci.  

 

3.4 Hospodaření a majetek obce 

Tato kapitola je zaměřena na finanční analýzu obce Hodslavice. Především jsou zde popsány 

příjmy obce, výdaje i financování. Tato kapitola popisuje také majetek obce, kde jsou 

rozepsány především budovy ve vlastnictví obce.  
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3.4.1 Příjmy, výdaje a financování obce Hodslavice 

Tato část bude zaměřena na analýzu rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů 

dle schváleného a upraveného rozpočtu a skutečným plněním rozpočtu. Podkladem 

pro srovnání těchto příjmů a výdajů je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků FIN 2-12 v jednotlivých letech 2012-2014.  

 

Rozpočtová skladba je založena na principu pohybu peněžních prostředků, kdy podmínkou 

pro zatřídění je uskutečnění peněžní operace a to buď odepsání peněžních prostředků nebo 

připsání prostředků na bankovní účet nebo pokladnu. Pro pochopení těchto principů je nutné 

vysvětlit pojem konsolidace. 

Kromě běžného účtu zřizují obce i další účty a fondy. Dle zákona musí mít od roku 2012 

zřízen účet u ČNB, na který obce přijímají transfery (popřípadě i daňové příjmy). Jestliže 

dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu roku, 

potom každý takový přesun je současně výdajem jednoho fondu (či účtu) a příjmem jiného 

fondu (či účtu). V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou pak tyto přesuny zahrnuty mezi 

příjmy a výdaje a to i přesto, že se o reálné příjmy a výdaji obce nejedná. Naproti tomu 

v konsolidovaném rozpočtu jsou příjmy a výdaje po konsolidaci o tyto přesuny mezi účty 

sníženy. (22) 

 

3.4.1.1 Příjmy obce v letech 2012-2014 

 

Jak již bylo řečeno, příjmy jsou inkasované prostředky připsané na bankovní účet 

a to jak z domácí ekonomiky, tak i ze zahraničí, včetně přijatých darů a dotací.  

 

Daňové příjmy 

1. třídu, tzv. daňové příjmy, tvoří z největší části obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku. 

Dále jsou do této třídy řazeny daně z příjmů fyzických i právnických osob, místní poplatky 

z vybraných činností a služeb, do kterých jsou zařazeny příjmy z místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Také se do těchto poplatků řadí poplatky za psa, využívání veřejného prostranství 

a poplatky ze vstupného. Do daňových příjmů jsou dále zařazeny daně z majetku, ostatní 
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odvody z vybraných činností a služeb a správní poplatky, do kterých jsou zahrnuty poplatky 

za výpisy z CzechPointu, poplatky za vidimaci a legalizaci a jiné matriční úkony. 

Tab. č. 3.4.1.1.1  Paragrafy daňových příjmů ( v tis. Kč) 

Položka Rok 2012 2013 2014 

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 632 3 446 3 483 

1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti 151 342 185 

1113 Daň z příjmu FO osob z kapitál.výnosů 264 355 408 

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 737 3 423 3 904 

1122 Daň z právnických osob za obce 172 291 199 

1211 Daň z přidané hodnoty 5 398 7 414 7 877 

1340 

Poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy odpadu 740 694 695 

1341 Poplatek ze psů 47 48 49 

1343 Poplatek za užívání veř.prostr. 15 18 13 

1351 Odvod z loterií a podobných her   79 60 

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 18 20 27 

1361 Správní poplatky 33 22 29 

1511 Daň z nemovitých věcí 563 541 558 

Celkem 12 827 16 693 17 487 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

 

V Tab. č. 3.4.1.1.1 Paragrafy daňových příjmů, jsou vybrány důležité daňové příjmy obce. 

Položka 1111 zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem, za vlastní zaměstnance. 

Zaměstnavateli jsou v tomto případě veškerá restaurační zařízení a podnikatelé v obci, kteří 

odvádějí daně za své zaměstnance. Položka 1112 zahrnuje veškerou daň, která je odvedena na 

základě daňových přiznání, získanou z výdělečné činnosti jiné, než je závislá práce – např. 

pronájem. Položka 1113 obsahuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. 

Položka poplatek za svoz odpadů byl v roce 2012 740 tis. Kč, což je nejvyšší za poslední tři 

roky. Jeho snížení na 694 tis. Kč bylo způsobeno změnou výše poplatku, která byla v roce 

2012 450Kč a pro rok 2013 byl poplatek snížen na 430Kč za osobu. Tato sazba zůstala i pro 

rok 2014. Poplatek ze psů má růstovou tendenci a to především proto, protože roste počet 
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obyvatel, kteří mají více jak jednoho psa. Správní poplatky mají také vzrůstající tendenci, 

protože se zvyšuje počet správních úkonů, které mohou obecní úřady vykonávat. Do těchto 

činností spadají úkony vidimace a legalizace, výpisy z CzechPointu (výpis z KN, výpis z RT, 

výpis z bodového hodnocení řidičů atd.) Celkově pak mají daňové příjmy vzrůstající tendenci.  

Nedaňové příjmy 

Do 2. třídy tzv. nedaňových příjmů jsou v obci Hodslavice zahrnuty paragrafy: Silnice, pitná 

voda, činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury, zájmová činnost v kultuře, bytové 

a nebytové hospodářství, pohřebnictví, komunální služby a územní rozvoj, sběr a svoz 

komunálních odpadů, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, požární ochrana 

(dobrovolná část), činnost místní správy a obecné příjmy a výdaje z finančních požitků.  

Tab. č. 3.4.1.1.2  Paragrafy nedaňových příjmů ( v tis. Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

2310 pitná voda 1 380 1 685 1811 

3314 činnosti knihovnické  3 4 3,7 

3319 ostatní záležitosti kultury 16 76 41 

3392 společenský dům 53 61 30 

3612 bytové hospodářství 162 173 174,5 

3613 nebytové hospodářství 456 400 345 

3631 veřejné osvětlení 13   

3632 pohřebnictví 10 13 18 

3639 komunální služby 64 26 25 

3722 komunální odpady 141 125 18 

5512 hasiči 4 51 9 

6171 místní správa 127 62 30 

6310 obecné příjmy z finan. 68 63 64,5 

6402 finanční vypořádání  4 6 

   Celkem 2 497 2 743 2575,7 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 
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Knihovnické činnosti, činnost v kultuře a provozování společenského domu se řadí 

do činnosti ztrátových a to i přesto, že obec vlastní společenský dům, který se využívá 

k různým kulturním akcím, které pořádají jak spolky, tak soukromé osoby. Výše nájmu těchto 

kulturních činností je pro pronajímatele základní školy a obce nulová a výše nájmu za kulturní 

akce pořádané místními spolky či soukromými osobami nepostačí na pokrytí nájmů spojených 

s provozem tohoto kulturního střediska.   

Paragraf pohřebnictví se týká především příjmů za poplatek z hrobového místa, za který 

se provádí sečení trávy, údržba hrobové zdi, dodávky vody na hřbitov a také kácení 

přerostlých dřevin. Tyto práce spadají do kompetence zaměstnanců obce a výše výdajů 

na tyto práce nejsou pokryty z příjmů z tohoto poplatku. 

Paragraf bytové a nebytové hospodářství dosahuje na svém účtu vyrovnání, 

a proto nedosahuje zisku. Tyto budovy potřebují neustálou údržbu, o kterou se starají také 

zaměstnanci obce. Nabízí se možnost zvýšení nájmu, tato varianta však vede k nezájmu 

pronájmu o volné nebytové prostory, proto by tato možnost vyvolala spíše zvýšení výdajů. 

Příjmy v paragrafu komunálních služeb zahrnují drobné příjmy ze služeb pro občany 

a to např. odvozu materiálu či sečení trávy (v případě podání ústní žádosti občana o tuto 

činnost, vykonávanou obecními zaměstnanci). Dalšími příjmy v tomto paragrafu jsou příjmy 

od firmy EKO-KOM, což je nezisková akciová společnost, která provozuje celorepublikový 

systém zahrnující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. S touto firmou má obce 

uzavřenou smlouvu, na základě které obec získává příjmy za odběr tříděného odpadu. 

Obec je provozovatelem vodovodu od roku 2012, což je výrazným zdrojem nedaňových 

příjmů.  

Nedaňovým příjmem kalendářního roku jsou také případné přeplatky energií předchozího 

roku, dary a příjmy z úroků.  

Hodslavice nemají možnost většího nárůstu nedaňových příjmů. Hlavní činnost sice není 

provozována za účelem zisku, ale příjmy z ekonomický činností by měly pokrývat výdaje. 

Kapitálové příjmy 

Do kapitálových příjmů jsou zařazeny příjmy z prodeje majetku a investiční dary. 

Kapitálovými příjmy jsou příjmy z prodeje majetku a případné investiční dary.  
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Tab. č. 3.4.1.1.3  Kapitálové příjmy v letech 2012 - 2014 ( v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 2014 

Kapitálové příjmy 16 265 0 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

 

V roce 2012 obec prodala část svých pozemků a v roce 2013 obdržela investiční dar z Nadace 

ČEZ a to na zbudování osvětlení přechodu u základní školy. Tento dar byl získán na základě 

vyhlášené soutěže touto nadací, do které se zapojili občané celé obce.  V roce 2014 obec 

neprodala žádný majetek ve svém vlastnictví ani nezískala žádný investiční dar. 

 

Transfery 

Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především dotace. V roce 2012 vznikl projekt 

Protipovodňová opatření Novojičínska. Tento projekt byl na léta 2012 a 2013 financován 

ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a z operačního fondu 

životního prostředí EU.  Obec Hodslavice uzavřela smlouvu na společnou realizaci a úhradu 

nákladů společně s okolními vesnicemi – Mořkovem, Šenovem u Nového Jičína, Veřovicemi 

a Životicemi u Nového Jičína. Jako příjemce dotace vystupovala obec Hodslavice a stala 

se i majitelem této investice a po pěti letech bude bezúplatně převeden jednotlivý investiční 

majetek všem zúčastněným obcím. Každá obec má v rámci této dotace vybudován bezdrátový 

rozhlas, hlásiče hladiny vodních toků a sestaven povodňový plán obce.  
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Tab. č. 3.4.1.1.4  Přijaté transfery v letech 2012 - 2014 ( v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 2014 

Účelové dotace volby 25 54 46 

Dotace na výkon státní správy 649 478 473 

Dotace na veřejně prospěšné práce 572 991 964 

Dotace invest. od obcí na Protipov. opatř. 608   

Dotace neinvestiční jiných obcí 48 8 8 

Dotace hasiči 17 124 13 

Dotace invest. na Protipov. opatř. Novoj. 5 748 216  

Dotace na krajinu  67 59 

Dotace EPC  96  

Energetické úspory MŠ a ZŠ  8 820  

Převody z účtu 143 7 964 6 760 

Dotace nakládání s biologickým odpadem   1 250 

Dotace posilové zdroje vody HVH1 HVH2   923 

Dotace posilové zdroje vody HVH3   353 

 Transfery celkem 7 810 18 818 10 849 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Obec získává každoročně transfery na provoz a výkon státní správy i na veřejně prospěšné 

práce. V roce 2014 obec získala dotace na nakládání s biologickým odpadem. Z této dotace 

byly pořízeny kompostéry do domácností, nové sběrné nádoby na bioodpad, a štěpkovač. 

Dotace získané na posilové zdroje vody sloužily k průzkumu, zda tyto nové vrty jsou schopny 

pokrýt spotřebu vody v obci. Podrobnější popis získaných dotací viz kapitola č. 3.5 Rozvoj 

obce Hodslavice. 
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Shrnutí skutečných příjmů 

Tab. č. 3.4.1.1.5  Struktura skutečných příjmů (v Kč) 

Rok 2012 2013 2014 

Daňové příjmy 12 828 16 693 17 487 

Nedaňové příjmy 2 498 2 744 2 756 

Kapitálové příjmy 16 265 0 

Přijaté transfery 7 810 18 818 10 849 

Příjmy celkem 23 152 38 520 31 093 

Konsolidace příjmů 143 7 964 6 760 

Příjmy po konsolidaci 23 009 30 556 24 333 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Pokles celkových příjmů v roce 2014 je způsoben změnou v přijatých transferech, a to 

konkrétně snížením o 42%, kdy v roce 2013 byl obci schválen dotační titul na projekt 

Energetické úspory ZŠ a MŠ Hodslavice a tato dotace z velké části pokryla výdaje spojené 

s tímto projektem. V roce 2014 byly sice také získané dotační tituly, avšak nebyly v takové 

výši, ve kterých byly skutečné výdaje na schválené projekty. Mezi projekty, které byly 

realizovány v roce 2014, patří vybudování chodníku podél silnice II/483 a práce na vrtu 

HVH3 pro posílení zdrojů pitné vody v obci. 

Graf č. 3.4.1.1.1 Struktura příjmů v jednotlivých letech 2012 - 2014 
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Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 
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Nedaňové příjmy jsou velmi malé, jedná se o nájmy z budov ve vlastnictví obce, které jsou 

velmi nízké. Z grafu vyplývá, že velkým příjem jsou daňové příjmy, viz Graf č. 3.4.1.1.1 

Struktura příjmů v jednotlivých letech 2012 – 2014. V roce 2013 jsou nejvyšší položkou 

přijaté transfery, což je způsobeno právě získanou dotací na projekt Energetické úspory ZŠ a 

MŠ. V roce 2013 vznikly kapitálové příjmy z důvodu investičního daru od ČEZ na osvětlení 

přechodu – viz kapitálové příjmy. A to ve výši 264 545Kč. V roce 2014 byly daňové příjmy a 

přijaté transfery téměř vyrovnané. Obec sice získala několik dotačních titulů, avšak ty 

nedosahovaly takové výše, jako v loňském roce. 

 

3.4.1.2 Výdaje obce v letech 2012 - 2014 

Výdaje ukazují, na co jsou vynakládány příjmy, jaké činnosti se z nich financují a v kterých 

oblastech rozpočtového hospodaření. O výdajích z rozpočtu obce rozhodují především 

zastupitelé. Mezi výdaje, které zastupitelé obce nemohou ovlivnit, jsou zařazeny výdaje 

na činnosti obce týkající se bezprostředně záležitostí obce, tzv. záležitosti v samostatné 

působnosti obce. Do neovlivnitelných výdajů zastupiteli patří také výdaje na činnosti, které 

vykonává obec za stát, tzv. přenesená působnost. Další částí výdajů jsou povinné výdaje, 

jejichž vynaložení je striktně předepsáno zákony. Jedná se o výdaje v sociální oblasti.  Výdaje 

se člení dle druhu na: 

Běžné výdaje – prostředky, které jsou použity na každodenní provoz obce 

Kapitálové výdaje – investice do majetku obce, ze kterého bude mít obec užitek 

i v následujících letech  

Tab. č. 3.4.1.2.1 Struktura skutečných výdajů (v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 2014 

Běžné výdaje 14 677  24 512 22 973  

Kapitálové výdaje 8 956  14 607  8 248  

Výdaje celkem 23 633 39 116  31 221 

Konsol. výdajů 143 7 964  6 760  

Výdaje po 

konsolidaci 23 490 31 152 24 461 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 
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 Graf č. 3.4.1.2.1 Struktura výdajů v letech 2012 - 2014  
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Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

 

Běžné výdaje 

Do běžných výdajů v hospodaření obce jsou zařazeny náklady na platy zaměstnanců, odměny 

členů zastupitelstva, zákonné sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, ochranných 

pomůcek, nákup služeb, nákup energií, opravy a udržování, výdaje na dopravní obslužnost 

a další dle účtové osnovy. Velkou položku výdajů tvoří provozní příspěvek příspěvkové 

organizaci základní a mateřské škole.  

Rozpočtové výdaje budou dále podrobně rozepsány dle paragrafů z rozpočtové skladby. 

 

Běžné výdaje dle § 2212 – 2321  

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.2 Struktura 

běžných výdajů dle § 2212 – 2321. 

Tab. č. 3.4.1.2.2 Struktura běžných výdajů dle § 2212 – 2321 (v tis Kč) 

 § Název paragrafu 2012 2013 2014 

2212 Silnice 105 303 210 

2219 Cyklostezka 66 99 5 510 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 88 79 87 

2310 pitná voda 1517 1395 1202 

2321 Odvádění a čištění odpad. vod 290 130 305 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 



 51 

Do paragrafu silnice jsou zahrnuty výdaje, které pokrývají náklady na materiál a opravy 

místních komunikací. V roce 2013 došlo k jejich navýšení o 200 tisíc Kč a to z důvodu oprav 

vybraných uliček.  

V roce 2014 došlo k výstavbě cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, což vedlo k nárůstu 

nákladů ve výdejích. Obcí Hodslavice prochází největší část této cyklostezky, což se odrazilo 

i v nákladech na tento projekt. Do nákladů projektu jsou zahrnuty náklady na výstavbu 

cyklostezky, vícepráce, náklady na odstranění klestí a keřů, náklady na výstavbu 

informačních panelů a náklady na její slavnostní otevření. Tyto náklady byly z části pokryty 

dotací  

Výdaje paragrafu pitné vody jsou výdaje ovlivněny množstvím poruch a následných oprav na 

vodovodním řádu během kalendářního roku. V roce 2012 činily výdaje 10,34%.  Roku 2014 

se výdaje oproti loňskému roku snížily o 14% a to z důvodu sníženého množství oprav a 

menší poruchovosti vodovodního řádu. 

   

Z výdajů paragrafu odvádění a čištění odpadních vod jsou financovány rozbory odpadních 

vod a případně oprava čističky mateřské školy. 

 

Běžné výdaje dle § 3113 – 3392  

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.3 Struktura 

běžných výdajů dle § 3113 – 3392. 

Tab. č. 3.4.1.2.3 Struktura běžných výdajů dle § 3113 – 3392 (v tis Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

3113 Základní školy 3 121 4 488 2 732 

3314 Činnosti knihovnické 35 31 27 

3319 Ostatní záležitosti kultury 269 281 380 

3322 Zachování a obnova památek     45 

3392 Zájmová činnost v kultuře 155 106 297 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 
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V § Základní školy se účtují především náklady na provozní příspěvek příspěvkové 

organizací Základní a mateřská škola.  Účtovány jsou zde také náklady na opravy budovy 

a průtokové dotace pro tuto organizaci.  

Obec financuje obecní knihovnu, což spadá do  § činnosti knihovnické. Mezi náklady tohoto 

paragrafu jsou zahrnuty výdaje na časopisy a knihy a to ročně v částce cca 30 tisíc Kč. 

Do těchto výdajů není zahrnuta mzda knihovnice. Tato položka je účtována na § činnosti 

místní správy. 

Do výdajů paragrafu ostatní záležitosti kultury patří výdaje na všechny kulturní akce, 

pořádané obcí, dárkové balíčky jubilantům, finanční příspěvky narozeným dětem a žákům 

1. třídy základní školy Františka Palackého v Hodslavicích. V roce 2014 došlo k navýšení 

nákladů na kulturu, a to více jak dvojnásobně, z důvodu pořádání velkého počtu kulturních a 

společenských akcí určeným obyvatelům obce.  

V roce 2014 obec poskytla dar ve výši 45 000 Kč na výdaje spojené s provozem kostela 

svatého Ondřeje v Hodslavicích, proto vzniklo navýšení výdajů v paragrafu §3322 zachování 

a obnova památek.  

V § Zájmová činnost v kultuře se účtují výdaje spojené s budovou a činností Společenského 

domu. Jedná se o náklady na energie a drobnou údržbu.  

 

Běžné výdaje dle § 3412 – 3419 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.4 Struktura 

běžných výdajů dle § 3412 – 3419. 

Tab. č. 3.4.1.2.4 Struktura běžných výdajů dle § 3412 – 3419 (v tis Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

3412 Sportovní zařízení obce 16 175 170 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 198 245 223 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Výdaje v paragrafu sportovního zařízení v obce se v roce 2013 zvýšily z důvodu pořízení 

nových herních prvků pro děti, které byly vystavěny na třech stanovištích v obci.  Jednalo se 

o vybudování nových herních míst i o rozšíření stávajících. 
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V paragrafu ostatní tělovýchovné činnosti je výdaj příspěvkem spolkům a neziskovým 

organizacím v obci. Příspěvek dosáhl v roce 2014 částky 223 tisíc Kč. 

Běžné výdaje dle § 3612 – 3639 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.5 Struktura 

běžných výdajů dle § 3612 – 3639. 

Tab. č. 3.4.1.2.5 Struktura běžných výdajů dle § 3612 – 3639 (v tis Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

3612 Bytové hospodářství 33 13 298 

3613 Nebytové hospodářství 239 230 328 

3631 Veřejné osvětlení 634 540 497 

3632 Pohřebnictví 7 21 9 

3635 Územní plánování   6 238 

3639 Komunální služby 909 556 762 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Obec má ve svém vlastnictví dům se 4 byty, které pronajímá seniorům a v případě potřeby 

může zajistit poskytnutí sociálních služeb ať už ambulantních či terénních. V současné době 

jsou všechny čtyři bytové jednotky obsazeny. Ve vlastnictví obce je ještě jedna bytová 

jednotka, a to v hasičské zbrojnici. Z tabulky lze vidět, že v roce  2014 došlo v paragrafu 

bytové hospodářství k výraznému nárůstu výdajů, a to na 298 tisíc Kč. Důvodem tohoto 

zvýšení výdajů byly rozsáhlé rekonstrukce v bytech pro seniory, kdy v těchto bytech došlo 

k výměně oken a některého vybavení. 

V § nebytové hospodářství byly výdaje ve sledovaném období na stejné úrovni a zaujímají 

v průměru cca 1,23% běžných výdajů ročně.  

§ veřejné osvětlení je nezanedbatelným obecním výdajem. Roční náklady za energie je 380 

až 400 tisíc Kč a zbývající část je určena na opravu a údržbu veřejného osvětlení. V roce 2012 

činí náklady na veřejné osvětlení celkem 4,32% z celkových běžných výdajů, pro rok 2013 

je to 2,20%  a pro rok 2014 2,16% z celkových běžných výdajů obce.  

Výdaje, které souvisí s technickými službami obce jsou zahrnuty v § komunálních služeb. 

Do těchto položek patří materiál a opravy obecního majetku, které nebyly zaúčtovány 

na konkrétní paragrafy. Zařazen je zde především drobný hmotný majetek např. sekačky 



 54 

trávy, křovinořezy, ochranné pomůcky (pracovní oděvy), materiál na drobnou údržbu 

obecního majetku prováděnou ve vlastní režii pracovníky obce, pohonné hmoty do traktoru 

a motorových nástrojů.  

Běžné výdaje dle § 3713 – 3745 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.6 Struktura 

běžných výdajů dle § 3713 – 3745. 

Tab. č. 3.4.1.2.6 Struktura běžných výdajů dle § 3713 – 3745 (v tis. Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

3713 Změny technologie vytápění   145 0 

3722 Sběr a svoz kom. odpadů 914 780 796 

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 271 1 138 1 143 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Sběr a svoz komunálních odpadů je paragrafem s klesajícími výdaji. Z 6,44% běžných výdajů 

v roce 2011 na 3,18% běžných výdajů v roce 2013. V dubnu roku 2012 byl změněn dodavatel 

služeb vývozu odpadů a tato změna se projevila pozitivně a to z výše 6,44% z celkových 

běžných výdajů na 3,18%  těchto výdajů. V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu výdajů 

o 16 tisíc, což bylo způsobeno vyšším počtem vývozu kontejnerů na bioodpad.  

V § Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň jsou náklady vzrůstající, což lze v celkovém vzhledu 

úpravy obce znát. Jedná se o náklady na mzdy a zákonné odvody z mezd za pracovníky na 

veřejně prospěšné práce, kteří jsou přijati na dobu určitou. Obec uzavřela smlouvu s úřadem 

práce a dostává dotace na mzdy a odvody těchto pracovníků. obec dostávala dotace na mzdy 

a odvody. V roce 2012 bylo zaměstnáno 5 pracovníků a jejich mzdy byly účtovány 

na § Činnost místní správy. V roce 2013 bylo zaměstnáno postupně devět pracovníků, takže 

výdaje tohoto § vzrostly na 4,64% z běžných ročních výdajů a v roce 2014 bylo zaměstnáno 

celkem 12 pracovníků z úřadu práce a celkem tyto náklady vzrostly na 4,98%  z běžných 

výdajů.  

Běžné výdaje dle § 4343 – 5512 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.7 Struktura 

běžných výdajů dle § 4343 – 5512. 
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Tab. č. 3.4.1.2.7 Struktura běžných výdajů dle § 4343 – 5512 (v tis. Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

4343 Sociální pomoc   30   

5272 Činnost v krizovém řízení   48   

5512 Požární ochrana 16

7 293 153 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Mezi položky paragrafu sociální pomoci a v činnosti krizového řízení byly v roce 2013 

zaúčtovány příspěvky obcím postižených povodní a dar Městu Frenštát pod Radhoštěm pro 

obyvatele zříceného domu.  

Činnost v krizovém řízení obsahuje položky dary obcím postižených povodní, které obec 

Hodslavice v roce 2013 takto postiženým obcím poskytla.   

V § Požární ochrany byly financovány výdaje spojené s údržbou budovy hasičské zbrojnice 

a materiálem a pohonnými hmotami do hasičské cisterny. Jednotka sboru hasičů zabezpečuje 

pohotovost pro obec Hodslavice i Životice u Nového Jičína.  

 

Běžné výdaje dle § 6112 – 6171 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.8 Struktura 

běžných výdajů dle § 6112 – 6171. 

 

Tab. č. 3.4.1.2.8 Struktura běžných výdajů dle § 6112 – 6171 (v tis. Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

6112 Zastupitelstva obcí 1 346 1 313 1 352 

6114 Volby do parlamentu ČR  27  

6118 Volba prezidenta     

republiky 
 21  

6115 Volby do zastupitelstev 

územních samospráv 
  22 

6117 Volby do Evropského 

parlamentu 
  18 
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6171 Činnost místní správy 3 802 3 783 3 908 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Paragraf Zastupitelstev obcí obsahuje výdaje na měsíční odměny a zákonné odvody 

uvolněných a neuvolněných zastupitelů. V roce 2012 jsou tyto výdaje ve výši 5,5% z běžných 

výdajů, pro rok 2013 jsou výdaje na tuto položku 5,36% z běžných výdajů a pro rok 2014 je 

to 5,89% z celkových běžných výdajů rozpočtu. 

Dotace na volby do zastupitelstev územních samospráv téměř zcela pokryla náklady na tuto 

akci. Dle plnění rozpočtu byly náklady celkem o 471Kč vyšší, než zmiňovaná dotace. Naopak 

dotace na volby do Evropského parlamentu nebyla zcela vyčerpána, proto musela být ve výši 

6 851Kč vrácena.  

V paragrafu činnosti místní správy jsou zahrnuty položky na výdaje na mzdy a zákonné 

odvody zaměstnanců, které svou výší tvoří zároveň největší položku. Mezi tyto položky jsou 

také zařazeny náklady na energii obecního úřadu ročně, výdaje na materiál, školení, 

a telefonní služby. V tomto paragrafu jsou také zařazeny výdaje ze sociálního fondu, poplatky 

za vedení běžného účtu, neinvestiční transfery neziskovým organizacím mimo obec, 

neinvestiční transfery obcím (platba Městu Nový Jičín za řešení vykonaných přestupků 

spáchaných na území obce nebo i občany obce Hodslavice mimo obec). Náklady na činnost 

obce jsou v roce 2014 ve výši 3 908 tisíc Kč, což je 17% z celkových běžných nákladů 

rozpočtu.  

 

Běžné výdaje dle § 6310 – 6402 

Strukturu a popis běžných výdajů dle uvedených paragrafů ukazuje Tab. č. 3.4.1.2.9 Struktura 

běžných výdajů dle § 6310 – 6402. 

Tab. č. 3.4.1.2.9 Struktura běžných výdajů dle § 6310 – 6402 (v tis Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

6310 Obecné výdaje z finan. operací 83 64 128 

6320 Pojištění majetku 89 90 107 

6330 Převody fondům 143 7 964 6 760 

6399 Ostatní fin.operace-daň za obec 170 118 293 

6402 Finanční vypořádání 9   6 
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Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Obecné výdaje z finančních operací vzrostly v roce 2014 z důvodu hrazení úroků z úvěru, 

který byl přijat v celkové výši 6 mil. Kč.   

V § pojištění majetku bylo hrazeno pojištění majetkové i pojištění z odpovědnosti.  

Převody fondům jsou konsolidovaná položka výdajů, která vzrostla v roce 2013 v důsledku 

povinného zřízení účtu u ČNB. 

Paragraf finančního vypořádání poukazuje na vrácení 6 851Kč, což je zmiňované vrácení 

dotace za nevyčerpané náklady na volby do Evropského parlamentu minulých let. 

 

Kapitálové výdaje 

Tab. č. 3.4.1.2.10 Struktura kapitálových výdajů (v tis Kč) 

§ Název paragrafu 2012 2013 2014 

2212 Silnice 82  210 

2219 Ostatní pozemní komunikace  33 5510 

2310 Pitná voda 325 20 2591 

2321 Odvádění a čištění odpad. vod   305 

3113 Základní školy 524 13 727 2 732 

3392 Zájmová činnost v kultuře 1 500  297 

3412 Sportovní zařízení  90 170 

3613 Nebytové hospodářství   328 

3639 Komunální služby 15 327 762 

3722 Sběr a svoz komunál. odpadů   796 

5269 Ostatní správa 6510 266  

5512 Požární ochrana  140  

  Kapitálové výdaje 8 956 14 603 13701 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

 

Kapitálové výdaje jsou z největší části hrazeny z dotačních zdrojů. V roce 2012 byly 

kapitálové výdaje ve výši 8 956 tisíc Kč hrazeny 16,74% z cizích zdrojů, 64,41% bylo 

hrazeno z dotace a 18,85% z vlastních zdrojů. 
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Pro rok 2012 bylo investováno do § Základní škola 13 727 tisíc Kč z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce. Tato akce byla hrazena z dotačních titulů „Energetické úspory ZŠ Hodslavice 

a tedy největší část z kapitálových výdajů 94% byla směřována právě do § Základní školy. 

Investiční výdej na akci Energetické úspory MŠ a Energetické úspory ZŠ byl v částce 13 727 

tisíc Kč, ale dotace byla ve výši 9 035 tisíc Kč a úvěr 6 000 tisíc Kč a tyto akce byly 

přefinancovány o 1 092 tisíc Kč.  

V dřívějších letech byly tyto akce financovány z vlastních prostředků a to ve výši 446 tisíc 

Kč. V roce 2013 byla v běžných výdajích z vlastních zdrojů hrazena oprava sociálního 

zařízení, stropu tělocvičny a elektroinstalace v základní škole ve výši 1 648 tisíc Kč. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nedojde k mimořádné splátce úvěru a tato částka byla 

ponechána v rozpočtu obce.  

Obec tímto nepoužila vlastní zdroje a v roce 2014 bylo možné využít těchto zdrojů více 

a to na financování dalších investičních akcí, i když za cenu větší zadluženosti. 

§ 3722 byl v roce 2014 navýšen o 796 tis. Kč, což bylo způsobeno získáním dotace, za které 

byly nakoupeny kontejnery pro nakládání s bioodpadem, jak již bylo zmíněno v kapitole 

Příjmy obce.  

3.4.2 Financování 

Tato kapitola poukazuje na salda mezi příjmy a výdaji.  

Tab. č. 3.4.2.1 Struktura financování (v tis. Kč) 

Rok 2012 2013 2014 

Financování celkem 481 596 83 

Změna stavu krátkodobých prostředků -269 -4 653 1 854 

Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 1 500 6 000 0 

Uhrazené splátky dlouh. půjč. prostř. -750 -750 - 1 500 

Zdroj: Interní – Plnění rozpočtu za období (KEO-W), vlastní zpracování. 

Změna stavu krátkodobých prostředků vyjadřuje rozdíl mezi počátečním a konečným stavem 

na bankovním účtu. Minusové částky znamenají, že stav se navýšil a plusové částky naopak 

snížení stavu peněžních prostředků na účtu. 

Pro rok 2012 získala obec úvěr na koupi společenského domu a to ve výši 1,5 mil Kč, 

což byla druhá polovina přislíbeného úvěru. Celková výše tohoto úvěru byla 3mil, ale obec 
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jeho částečnou výši získala již v roce 2010. Částka -750 tis. Kč poukazuje na splátku právě 

tohoto úvěru. V roce 2013 se navýšili finanční prostředky o 6 mil Kč, což bylo způsobeno 

přijatým úvěrem na projekt „Energetické úspory ZŠ“. Právě z důvodu přijetí úvěru na tuto 

akci se zvýšily v roce 2014 splátky dlouhodobě půjčených prostředků na 1,5mil Kč.  

Ve skutečnosti se musí hospodaření obce srovnávat celkově, protože při samostatném 

hodnocení jsou tyto položky velmi zkreslené. V roce 2013 došlo k navýšení peněžních 

prostředků o 4 653 tisíc Kč. Toto navýšení bylo způsobeno přijetím úvěru ve výši 6 milionů 

Kč, které bylo spojeno s financováním investiční akce Energetické úspory ZŠ Hodslavice. 

 

3.4.3 Majetek obce 

Celkový přehled o majetku obce a jeho krytí podává Tab. č. 3.4.3.1 Rozvaha obce Hodslavice 

ke dni 31.12.2014.  

 

Tab. č. 3.4.3.1 Rozvaha obce Hodslavice ke dni 31.12.2014 

AKTIVA (v tis. Kč) PASIVA (v tis. Kč) 

Stálá aktiva 86 830 Vlastní kapitál 91 279 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
507 

Jmění účetní jednotky a 

upravující položky 
75 010 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
85 720 Fondy účetní jednotky 92 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
602 Výsledek hospodaření 16 177 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0     

Oběžná aktiva 12 898 Cizí zdroje 8 449 

Zásoby 20 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky 6 374 Dlouhodobé závazky 5 999 

Krátkodobý finanční 

majetek 
6 504 Krátkodobé závazky 2 449 

Aktiva celkem 99 728 Pasiva celkem 99 728 

Zdroj: Interní – Rozvaha (územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální  

rady regionů soudružnosti, vlastní zpracování. 
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V roce 2014 má obec ve svém vlastnictví  stavby ve výši v dlouhodobém hmotném majetku 

v hodnotě téměř 86mil. Do nemovitých věcí jsou zahrnuty stavby:  

 

Obecní dům – dům čp. 161. Tato budova je po rekonstrukci a slouží k podnikatelským 

účelům. Umístěny jsou zde kadeřnické služby, masérské služby, krejčovství, kanceláře 

geodetů, ordinace zubního lékaře a klubovna seniorů klubu Hodslavice.  

 

Obecní úřad – budova čp. 211. V této budově je umístěno vedení obce Hodslavice. Kanceláře 

zde mají starosta, místostarosta, stavební technik, ekonom, matrikářka a pokladní. 

V této budově je umístěna také obecní knihovna. V této budově probíhají svatební obřady 

a obřady pro vítání občánků a jiné slavnostní akce. V budově proběhne rekonstrukce 

a výměna oken březen – květen roku 2015. 

 

Hasičská zbrojnice – budova čp. 102. Tato budova patří hodslavskému sboru dobrovolných 

hasičů. V této budově je společenský sál, který je využíván ke kulturním akcím a to jak 

ze strany obce, tak ze strany občanů. Budova je po rekonstrukci. 

 

Společenský dům – budova čp. 4. Tento dům bývá využíván pro společenské akce, které zde 

konají hodslavské spolky, obec i soukromé osoby. Tato budova je po rozsáhlé rekonstrukci 

včetně vnitřních úprav.  

 

Základní škola – budova čp. 300. Devítiletá základní škola. Tato budova prošla v roce 2014 

rozsáhlou rekonstrukcí, kdy proběhla výměna oken, zateplení fasády a rekonstrukce některých 

tříd.   

 

Mateřská škola – budova čp. 505. I tato budova prošla roku 2014 rozsáhlou rekonstrukcí 

a to konkrétně zateplením a výměnou oken.  

 

Dům pošty – budova čp. 78. V tomto domě je provozována pošta pro obec Hodslavice, 

ale také se zde nachází 4 byty ve vlastnictví obce. V této budově proběhla roku 2014 výměna 

oken a v místnosti pošty výměna skleněných dveří. 

 

„Domověnka“ – čp. 213. Cihlový dům, jenž dostal název „domověnka“ z důvodu ubytování 

seniorů. Je to budova se čtyřmi obecními byty, v současné době plně obsazená. Tyto byty jsou 
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určeny především pro seniory a v případě potřeby je v možnostech obce zařídit ambulantní 

či terénní pečovatelské služby pro seniory. Budova je po částečné rekonstrukci, ale opravy 

jsou prováděny průběžně dle potřeby. 

 

Zdravotní středisko – budova čp. 400. V této budově jsou ordinace dětského a dospělého 

praktického lékaře. Mimo tyto ordinace jsou zde i dvě bytové jednotky. V roce 2014 proběhla 

v této budově výměna oken a její zateplení. 

 

Díky úspěšnosti v získávání dotačních titulů se v roce 2014 podařila zrekonstruovat či opravit 

většina budov v majetku obce.  

 

3.4.4 Souhrn všech získaných úvěrů obce po roce 1989 

V roce 2000 získala obec úvěr ve výši 10 000 000Kč a to k účelu financování plošné 

plynofikace obce a změnu technologie vytápění / plynofikace kotelen mateřské a základní 

školy/. Úvěr byl čerpán nejpozději do 31.8.2001a to na základě faktur dle smlouvy o dílo, 

uzavřené mezi Obcí Hodslavice firmou MULTIP STAV, spol s.r.o. – plošná plynofikace 

a na základě faktur na účty dodavatelů – plynofikace kotelen. Konečný termín splatnosti 

úvěru byl do 20. června roku 2010 a obec splácela jistinu pravidelnými čtvrtletními splátkami 

splatnými vždy k 20. dni třetího měsíce čtvrtletí. Splátky jistin uvádí Tab. č. 3.4.5.1 Propočet 

splátek úvěru na plynofikaci obce. 

 

Tab. č. 3.4.5.1 Propočet splátek úvěru na plynofikaci obce 

Období Výše čtvrtletní splátky 

20. 9. 2001 - 20. 12. 2002 200 000 Kč (celkem za období 1mil Kč) 

20. 3. 2003 - 20. 12. 2003 220 000 Kč (celkem za období 880 tis. Kč) 

20. 3. 2004 - 20. 6. 2005 250 000 Kč (celkem za období 1,5mil Kč) 

20. 9. 2005 - 20. 12. 2007 300 000 Kč (celkem za období 3mil Kč) 

20.3. 2008 - 20. 12. 2008 310 000 Kč (celkem za období 1,24mil Kč) 

20. 3. 2009 - 20. 12. 2009 350 000 Kč (celkem za období 1,4mil Kč) 

20.3.2010 380 000 Kč  

20.6.2010 Doplatek 600 000Kč 

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 
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Další úvěr, který obec získala v roce 2007 byl ve výši 3 500 000Kč. Účelem tohoto úvěru byl 

nákup cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem. Tento úvěr byl splácen měsíčními 

částkami a to dle splátkového kalendáře viz Tab. č. 3.4.5.2 Propočet splátek úvěru na nákup 

cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem a konečný termín splatnosti byl 

do 20.12.2011. 

 

Tab. č. 3.4.5.2 Propočet splátek úvěru na nákup cisternové automobilové stříkačky s 

čerpadlem 

Období Výše měsíční splátky 

20. 1. 2008 - 20. 6. 2010                 30 000 Kč  

20. 7. 2010 - 20. 12. 2010               135 000 Kč  

20. 1. 2011 - 20. 11. 2011               150 000 Kč  

20.12.2011               140 000 Kč  

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 

 

V roce 2010 byl schválen úvěr na financování koupě – nemovitosti – Společenského domu 

č.p. 4 v Hodslavicích. Úvěr byl celkem ve výši 3mil Kč a byl splácen pravidelnými měsíčními 

splátkami ve výši 62 500 Kč, splatnými vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce. 

Poslední splátka bude zaplacena dne 20.12.2015.  

 

Posledním získaným úvěrem je úvěr na financování Projektu s názvem Energetické úspory 

Základní a Mateřské školy. Touto částkou bylo financováno zateplení těchto budov, výměna 

oken a oprava sociálních zařízení. Celková výše úvěru je 6 000 000Kč, kterou obec splácí 

pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 83 400 Kč splatnými k poslednímu dni každého 

kalendářního měsíce. Tento úvěru bude splacen poslední splátkou ve výši 78 600Kč ke dni 

31.3.2020. 
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3.4.5 Monitoring a zadluženost obce Hodslavice 

Monitoring a zadluženost obce Hodslavice v letech 2012 – 2014 poukazuje Tab. č. 3.4.6.1 

Monitoring hospodaření obce Hodslavice s hodnotami pro roky 2012 – 2014. 

 

Tab. č. 3.4.6.1 Monitoring hospodaření obce Hodslavice s hodnotami pro roky 2012 – 2014. 

Monitoring hospodaření obce Hodslavice s hodnotami pro roky 2012 - 2014 

Ukazatel              2 012                  2 013                   2 014     

Počet obyvatel obce                2,00                    2,00                     2,00     

Příjem celkem (po konsolidaci)       23 010,00           30 548,00            24 332,00     

Úroky              83,00                  64,00                 128,00     

Uhrazené splátky dluhopisů a 

půjčených prostředků            750,00                750,00              1 501,00     

Dluhová služba celkem            833,00                814,00              1 629,00     

Ukazatel dluhové služby (v %)                3,62                    2,66                     6,69     

Aktiva celkem       75 138,00         126 851,00          137 400,00     

Cizí zdroje         4 199,00             9 565,00              8 449,00     

Stav na bankovních účtech celkem         3 432,00             8 079,00              6 503,00     

Úvěry a komunální dluhopisy         2 250,00             7 500,00              5 999,00     

Zadluženost celkem         2 250,00             7 500,00              5 999,00     

Podíl cizích zdrojů k celkovým 

aktivům ( v %)                5,59                    7,54                     6,15     

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 

(v %)              53,58                  78,41                   71,00     

8-leté saldo -          481,00                        -                           -       

Oběžná aktiva         5 515,00           10 080,00            12 898,00     

Krátkodobé závazky         1 949,00             2 065,00              2 449,00     

Celková likvidita                2,83                    4,88                     5,27     

Zdroj: Interní - KEO – W, vlastní zpracování. 

 

Zásadní monitorující ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům nepřekračuje 

v žádném roce 25%. V roce 2012 je jeho hodnota 5,59, v roce 2013 se zvýšila na 7,54, 

a to v důsledku  získaného úvěru na projekt „Energetické úspory ZŠ“, který byl ve výši 6mil 

Kč.  Celkem byl tento nárůst o téměř 35%. Ke snížení podílu cizích zdrojů k celkovým 

aktivům došlo z důvodu zvýšení daňových příjmů.  

 

I když se podíl celkové likvidity ve sledovaných letech zvyšuje, není ani v jednom 

sledovaném roce v rozmezí intervalu <0,1>. Na základě výsledků z této tabulky lze 
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konstatovat, že obec Hodslavice je z hlediska platební schopnosti ve velmi dobré pozici. Je 

potřeba tuto pozici udržovat stále v optimálních hodnotách a neustále se věnovat jejímu 

vylepšování. Především je nutné dávat pozor na riziko vzniku problémů, které souvisí 

především s předfinancováváním projektů. 
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3.5 Rozvoj obce Hodslavice 

 

Plánované projekty vycházejí z potřeb obce, které byly zjišťovány i pomocí SWOT analýzy 

a jsou určeny především potřebami občanů a všech zainteresovaných stran.   

Obec má vypracovaný strategický rozvojový plán. Tento plán byl vytvořen pro období  let 

2013 – 2028 a byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce dne 22.8. 2013. Plán byl 

vypracovaný komunitě týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů 

Hodslavic. Celá vypracovaná SWOT analýza je součástí přílohy č 2.  

 

3.5.1 SWOT analýza a její shrnutí  

Jako každý subjekt, tak i tato obec má své silné a slabé stránky. Mezi strategické výhody 

a tudíž silné stránky této obce patří především občané, kteří jsou aktivní a díky jejichž pomoci 

a nadšení jsou v obci uskutečňovány různé akce a sportovní klání. Tímto se občané stávají 

nejsilnějšími nositeli rozvoje obce, ve kterých nesmí být opomenuti členové hodslavských 

spolků a žáci základní a mateřské školy. Mezi další silné stránky důležité pro rozvoj obce jsou 

zahrnuty památky a historické kořeny této obce. Obec se pyšní celkem 11 historickými 

památkami, což přispívá na její atraktivnosti a vede ke zvýšenému zájmu turistů. Co se týká 

dopravní obslužnosti, obec má výbornou polohu, je dostupná po silnici I. třídy a stejně 

tak je dostupná i nově zbudovanou cyklostezkou, což opět zvyšuje její návštěvnost 

a turistický ruch.  

 

Slabé stránky -  s  polohou obce na hlavní silnici jsou spojeny i určité problémy. Především 

se zvýšenou tranzitní dopravou, což má za následek neustálý špatný stav těchto silnic, 

chodníků i vliv na stav budov stojících v bezprostřední blízkosti silnice. Součástí těchto 

slabých stránek je také znečištěné prostředí okolo silnic a znečištění ovzduší z těchto 

dopravních prostředků. Obec by se v budoucnu měla zaměřit na vybudování sociálního 

bydlení a zbudování dětských hřišť. Tyto projekty jsou nyní v roce 2015 v jednání a jsou 

podány žádosti o dotační programy k těmto titulům. Jednou z nejsilnějších slabých stránek 

je chybějící kanalizace, nedostatek pitné vody a zajištění protipovodňových opatření.  Obec 

má vypracovaný návrh na projekt kanalizace v obci Hodslavice, ovšem její realizaci je nutno 

odložit z důvodu vyčkávání na vhodné dotační tituly. K zajištění protipovodňovým opatřením 

byly vybudovány poldry v okolí obce Hodslavice. Poldr je ohrázovaný prostor se schopností 
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zadržet část povodňových průtoků. Cílem vybudování těchto poldrů je minimalizace škod při 

povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb 

podél toku. 

 

Do příležitostí obce Hodslavice je zařazen především turistický ruch zvýšený vybudováním 

nové cyklostezky, vystavěním naučných tras a stezek a rekreačního využití nádrže Kacabaja. 

Nedílnou součástí příležitostí je zvyšování povědomí občanů o ekologii a ochraně životního 

prostředí a to především tříděním odpadů, zvýšením počtu biokontejnerů v obci a zvýšením 

informovanosti občanů o této problematice.  Jako příležitost se jeví širší využití prostor ZŠ, 

které mohou sloužit i pro veřejnost a to nabídkou vzdělávacích kurzů pro dospělé, či využití 

dílen pro veřejnost. Obec může také své pozemky, kterých je sice málo, využít jako 

odpočinkové zóny. 

 

Mezi velká ohrožení pro tuto obec patří nedostatek bytů pro seniory a pro mladé. Obec v této 

době nemá vystavěné žádné sociální bydlení, jen poskytuje 4 byty v „domověnce“ přednostně 

seniorům. Velkou hrozbou pro obec je nedostatek vody, neexistence vlastní splašové 

kanalizace a ČOV. Proto bude nutné v nejbližších letech se touto problematikou zabývat, 

využít podání žádosti i dotaci na tento projekt a zažádat o úvěr na tuto činnost. 

 

3.5.2 Rozvoj obce včetně veřejných prostranství 

Vzhledem k tomu, že obec byla úspěšným žadatelem dotací v minulých letech, 

na což poukazuje Tab. č. 3.4.4.1 Získané dotace obce Hodslavice v letech 2012 – 2014, došlo 

v obci k velkým změnám, rekonstrukcím a revitalizacím. Následující podkapitoly jsou 

věnovány bližšímu popisu získaných dotací a uskutečněných projektů. 

 

Získané dotace obce Hodslavice  

Obec byla v posledních letech úspěšným žadatelem dotací a to především dotací z fondů EU.  

Jejich podrobný přehled představuje tabulka č.  

 

Celkový přehled získaných dotací a výše celkových nákladů na projekty ukazuje Tab. č. 

3.4.4.1 Získané dotace obce Hodslavice v letech 2012 – 2014. 
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Tab. č. 3.4.4.1 Získané dotace obce Hodslavice v letech 2012 – 2014 

Rok Název programu Název akce 

Celkové 

náklady  

Získaná 

dotace  

2012 Moravskoslezský kraj Neinvestiční dotace SDH 6 000 Kč 6 000 Kč 

2012 

Operační program 

vzdělávání EU peníze škola 374 000 Kč 374 000 Kč 

2012 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 197 000 Kč 197 000 Kč 

2012 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Protipovodňová opatření 

obcí Novojičínska 5 629 000 Kč 5 429 000 Kč 

2013 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Protipovodňová opatření 

obcí Novojičínska 228 000 Kč 216 000 Kč 

2013 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 1 140 000 Kč 990 000 Kč 

2013 

Správa chráněné krajinné 

oblasti Poodří 

Program péče o krajinu v 

roce 2013 - Krajinotvorná 

opatření 66 000 Kč 66 000 Kč 

2013 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

Příprava energetických 

projektů řešených metodou 

EPC pro 4 objekty 145 000 Kč 96 000 Kč 

2013 Moravskoslezský kraj Neinvestiční dotace SDH 129 000 Kč 125 000 Kč 

2013 

Státní fond životního 

prostředí 

Energetické úspory ZŠ a 

MŠ Hodslavice 

13 432 000 

Kč 8 818 000 Kč 

2014 Moravskoslezský kraj Program péče o krajinu 59 200 Kč 59 200 Kč 

2014 Moravskoslezský kraj Volby do zastupitelstev obcí 22 131Kč 21 660 Kč 

2014 Moravskoslezský kraj 

Volby do Evropského 

parlamentu 10 858 Kč 17 709 Kč 

2014 

Státní fond životního 

prostředí 

Posilové zdroje vody pro 

obec (vrty HVH1 + HVH2) 1 012 632 Kč 922 595 Kč 

2014 

Státní fond životního 

prostředí 

Posilové zdroje vody pro 

obec (vrt HVH3) 443 526 Kč 353 489 Kč 

2014 

Státní fond životního 

prostředí 

Nakládání s biologickým 

odpadem v obci Hodslavice 1 413 159 Kč 1 250 062 Kč 

2014 Moravskoslezský kraj Neinvestiční dotace SDH 13 358 Kč 12 700 Kč 

2014 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 931 068 Kč 931 068 Kč 

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 

 

Obec byla v minulých letech úspěšným žadatelem dotací. V roce 2012 pokryly dotace 

v průměru 97% celkových nákladů vybraných investičních akcí. Pro rok 2013 byly investiční 
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projekty hrazeny dotacemi z 61%. Nižší procento je způsobeno pouhým 65% pokrytím 

celkových nákladů na projekt Energetické úspory ZŠ.  

V roce 2014 celkově získané dotace pokryly až 91% celkových nákladů na vypsané akce a u 

dotace na volby do Evropského parlamentu musela být vrácena částka 6 851Kč. 

 

3.5.2.1 Rozvojové projekty roku 2012 

 

V roce 2012 byla získána dotace z ministerstva životního prostředí na projekt Protipovodňová 

opatření obcí Novojičínska. Mezi protipovodňová opatření spadá nový varovný 

a vyrozumívací systém napojený přímo na integrovaný záchranný systém Moravskoslezského 

kraje. Systém zahrnuje sirény, hladinoměry, bezdrátový rozhlas a informační tabule pro 

neslyšící umístěné v obcích. Tento systém byl pořízen v rámci společného projektu, který 

si obce nechaly vypracovat po bleskové povodni v roce 2009 a z 90% je financován 

z evropských dotací. V rámci projektu budou zpracovány digitální povodňové plány, včetně 

napojení na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Tyto zpracované 

digitální povodňové plány budou zpřístupněny na webových stránkách obcí a tím dostupné 

pro všechny členy místní povodňové komise. Hlavní funkcí varovného systému je varování 

a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech a koordinace činnosti profesionálních a 

dobrovolných sborů při jejich řešení. Tento nový systém nebude závislý na elektrickém 

proudu, jako tomu bylo v roce 2009. Tento systém je posílen o záložní zdroje, které jej vydrží 

napájet i několik dnů.  

Realizovaná krajinotvorná opatření: 

 r. 2012   Výstavba malých vodních tůní na katastru obce – dle krajinářské studie 

zbudování 4 ks tůní pro obojživelníky 

Výsadba na Tahelcově mezi, Fojtově mezi a na Hůrkách – výsadba 200ks dřevin na erozí 

ohrožených lokalitách 

 

3.5.2.2 Rozvojové projekty roku 2013 

 

V roce 2013 obec získala dotaci ze státního fondu životního prostředí na projekty Energetické 

úspory ZŠ a MŠ Hodslavice.  
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Z ministerstva průmyslu a obchodu pro projekt příprava energetických projektů řešených 

metodou EPC pro 4 objekty v obci. 

Nesmí být opomenuta dotace ze správy CHKO Poodří v programu péče o krajinu v roce 2013 

na krajinná opatření.  

 

3.5.2.3 Rozvoj obce v oblasti veřejných prostranství a zeleně 

 

Základní principy rozvoje obce včetně veřejných prostranství a zeleně v obci jsou obsaženy 

v územním plánu obce. V současné době je obec ve fázi pořízení nového územního plánu 

a i do něj bude zahrnuta koncepce rozvoje veřejných ploch a zeleně. V obci se nachází mnoho 

stromových a keřových výsadeb založených v dřívější době.  

Stromové výsadby v obci 

Obec podala v dubnu 2014 žádost o dotaci z OPŽP na projekt ,,Revitalizace zeleně v obci 

Hodslavice“, jenž obsahuje návrh na regeneraci zeleně zvláště na obou pohřebištích 

a v prostoru zahrady u MŠ. 

  

Realizované stromové výsadby v obci  

Výsadba stromové aleje u katolického hřbitova, výsadba sloupových třešní za nákupním 

střediskem, výsadba trnek u Kunetka, výsadba červených javorů na Kacabajce. 

Realizované výsadby živých plotů 

u dětského prvku na dolním konci, na fotbalovém hřišti, podél opěrné zdi ke Kacabajce, 

u parkoviště za společenským domem,      

Udržování přírodních a přírodně blízkých prvků 

Vodní tok Zrzávka jenž protéká celým intravilánem obce je ve správě státního podniku Lesy 

ČR. Obec se částečně podílí na údržbě břehových porostů vyžínáním ruderálních rostlin. 

Ve vlastnictví obce je vodní nádrž Kacabaja, která slouží k rekreačním účelům (koupání, 

rybaření a pořádání kulturních akcí např. Hodslavské vodohraní). Pravidelně je prováděna 

údržba okolí přehrady (sečení travnatých ploch, údržba stromové zeleně). 

Péče o veřejná prostranství a o zeleň 

Veřejná prostranství a zeleň jsou pravidelně udržovány pracovníky technické správy obce 

a pracovníky na VPP. Současně jsou udržovány prostory kolem památníků a historických 
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staveb, prostory obou pohřebišť, náves. Květinovou výzdobou je osazován prostor kolem 

památníku Františka Palackého, hrob jeho rodičů a kamenné květináče v prostorech návsi 

a v blízkosti bývalého kina. 

Péče o krajinu 

Obec má zpracovaný dokument ,,Krajinářská studie – podpora ekologické stability krajiny 

v k.ú. Hodslavice“, jenž byl vypracován v listopadu 2011 společností Arvita P z Otrokovic. 

Dokument byl zpracován na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny střediska 

Ostrava, jenž tak reagovala na dlouhodobou snahu obce Hodslavice a některých spolků 

pracujících na nápravě křivd na krajině v minulosti spáchaných. Cílem studie je navrhnout 

vhodná revitalizační, protierozní a další krajinotvorná opatření ke zvýšení ekologické stability 

krajiny na katastru obce, k jejímu udržitelnému obhospodařování a k celkovému zvýšení 

ekologických i estetických hodnot zájmového území.  

Zemědělské a lesní pozemky 

 

Obec je vlastníkem několika drobných roztříštěných lesních pozemků. Na tyto pozemky byly 

zpracovány lesní hospodářské osnovy platné pro léta 2013 - 2023. Funkci odborného lesního 

hospodáře vykonávají Lesy CŘ - lesní správa Frenštát pod Radhoštěm a obec na svých 

lesních pozemcích hospodaří v souladu s Lesními hospodářskými osnovami. 

Realizovaná krajinotvorná opatření: 

 r. 2013  Výsadba ovocné aleje k Vítkovu kříži – výsadba oboustranné ovocné aleje 

o délce 500 m za účasti obyvatel Hodslavic a Hostašovic 

Výstavba malých vodních tůní – zbudování dalších 3 ks tůní pro obojživelníky 

Výsadby ovocných stromořadí u Nových domků, na Bařince, do Skály 

3.5.2.4 Rozvojové projekty roku 2014 

 

Kromě každoročně získávaných dotací a příspěvků jako např. dotace dobrovolnému sdružení 

hasičů nebo aktivní politika zaměstnanosti, získala obec i další dotační tituly na své rozvojové 

akce.  
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Realizovaná krajinotvorná opatření: 

 r.2014    Založení krajinotvorných prvků -  Výsadba 400m dlouhé aleje za fotbalovým 

hřištěm, obnova původního chodníku na Hostašovice a výsadba 85 ks ovocných 

stromků, obnova staré meze včetně výsadby stromků a keřů a výstavby oplocení proti 

zvěři. 

Výsadba aleje na polní cestě k Hodslavské boudě – 100ks jabloní lesních 

Výsadba ovocné aleje u Větřáku – 30ks ovocných stromků starých odrůd 

 

Alej za hřištěm 

Oboustranná alej je umístěna na parcele bývalé polní cesty č.1541/34. Jednotlivé druhy dřevin 

jsou v celé délce aleje rovnoměrně rozmístěny tak, aby za sebou nebylo více než 5 ks stejného 

druhu, což zajišťuje větší stabilitu celé aleje vůči poškození biotickými činiteli.  
 

 

Stromořadí za Včelínem 

Záměrem tohoto stromořadí je obnova části původní sítě drobných krajinných prvků jako 

typického životního prostoru drobné zvěře, ptactva a jiných živočišných a rostlinných druhů. 

K těmto účelům jsou využity obecní pozemky bývalých polních cest, tj. parcela č. 1628/22 

(stromořadí za Včelínem) a parcely č.1651/20 a č.1628/19 (stromořadí u Muchovy meze).  

Stromořadí za Včelínem je tvořeno jednou řadou ovocných dřevin starých krajových odrůd 

v celé délce Celková délka stromořadí je 680m. Na zatravněné ploše je vysázena linie 

ovocných stromů v celkovém počtu 85 ks.  

 

Stromořadí u Muchovy meze 

Krajinný prvek je tvořen výsadbou jedné řady vzrostlých sazenic (odrostků) neovocných 

geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin. Celá plocha nově založeného 

krajinného prvku je zajištěna proti poškození zvěří ochrannou dočasnou oplocenkou 

lesnického typu. Délka stromořadí tvořeného odrostky je 500 m a počet odrostků pro založení 

stromořadí je 64 ks. Pro doprovodnou výsadbu keřů ve dvou řadách podél stromořadí 

je celkový počet sazenic 1000ks.  

 
 

Posilové zdroje vody vrty HVH1 a HVH2 

Realizace průzkumných vrtů započala již na podzim roku 2013 a to firmou Unigeo Ostrava. 

V rámci projektu posilových zdrojů vody pro zásobování obecního vodovodu bylo provedeno 
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odvrtání dvou vrtů HVH1 a HVH2, z nichž každý má hloubku 102m. Následně byly 

provedeny čerpací zkoušky a chemické rozbory k ověření vydatnosti a kvality vody. Také 

byly v průběhu vrtů prováděny odběry vzorků zeminy a horniny z hrůzných hloubek. U vrtu 

HVH1 byla zkouškami prokázána nízká vydatnost a nelze tudíž počítat s jeho využíváním pro 

zásobování vodou. Nadále bude tento vrt využíván jako monitorovací. U vrtu HVH2 byla 

prokázána možná vydatnost, ale provedené rozbory surové vody prokázaly vysoký obsah 

železa a manganu. Další návazné práce pak směřovaly k zajištění projektu na filtraci 

a provedení napojení vrtu HVH2 na vodovodní řád obce k posílení dodávek pitné vody.  

 

Posilové zdroje vody vrty HVH3 

V podzimních měsících roku 2014 byl proveden firmou Ekodril Zlín další průzkumný vrt 

HVH3 v lokalitě u ,,Včelína“ spolufinancovaný prostřednictvím dotace z OPŽP. V zimních 

měsících roku 2014 a začátkem roku 2015 byly provedeny čerpací zkoušky k ověření 

vydatnosti zdroje, které však potvrdily nízkou vydatnost zdroje a tudíž jeho nemožnost 

napojení na zásobovací řád. 

 

Nakládání s biologickým odpadem 

V roce 2014 obec získala dotace na nakládání s biologickým odpadem. Z této dotace byly 

pořízeny kompostéry do domácností, které v dotazníkovém šetření projevily zájem o přiřazení 

těchto kompostérů. Dotazníky mohli občané vyplnit v hodslavském zpravodaji a zanést jej 

na OÚ osobně, nebo přes webové stránky obce Hodslavice. Dále byly z této dotace 

nakoupeny nové sběrné nádoby na bioodpad, čímž se v obci zvýší počet stanovišť 

s kontejnery na bioodpad. Poslední položkou této dotace je štěpkovač, který z ní byl také 

zakoupen.  
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4 Návrhy a doporučení 

V této kapitole budou popsány návrhy a doporučení z hlediska dalšího rozvoje obce. Pro další 

rozvoj obce bude vycházeno ze strategického plánu, který má obec vytvořený pro roky 2013 – 

2028. Především se tato kapitola bude zabývat jedním z největších problémů obce a tím 

je výstavba nové kanalizace, dále budou navrženy jiné drobné úpravy a revitalizace obce 

Hodslavice.  

4.1 Návrh projektu odkanalizování obce 

Ze strategického plánu obce vyplývá, že je pro obec velmi důležité vybudování nové 

splaškové kanalizace. V současné době je v obci zbudována jednotná kanalizace, do které jsou 

svedeny splaškové i dešťové vody. Splaškové vody jsou předčištěné z biologických septiků 

a částečně jsou vybudovány čističky u novostaveb. Z této jednotné kanalizace bude dešťová 

kanalizace a z budoucí nové kanalizace bude splašková. Vody budou čištěné v nové čistírně 

odpadních vod.  

 

Tato část práce bude zaměřena právě na problematiku zbudování nové kanalizace. Bude zde 

provedeno srovnání výše dotací z různých obcí na tento či podobný projekt a jaké jsou 

možnosti pro obec Hodslavice při získání dotace. Součástí kapitoly je propočet nákladů při 

získání úvěru na projekt kanalizace obce a to ve dvou možných výších a případech.   

 

Obec má ve svém strategickém plánu zahrnut projekt odkanalizování obce. Pro tento projekt 

chce obec využít dotací z evropských fondů. Tab. č. 4.1.1 Schválené výše dotací v okolních 

obcích, ukazuje vesnice z okolí, které získaly podporu z dotací pro vybudování kanalizace. 

Tabulka odpovídá na otázku, jakou výši podpory na pokrytí nákladů dotace poskytla. Žlutě 

vyznačené obce jsou počtem obyvatel srovnatelné s obcí Hodslavice. Z této tabulky 

schválených podpor bude vytvořena celková průměrná výše pokrytí nákladů na projekt 

tzn. jaká je možná teoretická úhrada vybudování kanalizace v obci Hodslavice na základě 

doposud schválených dotací v okolních vesnicích.  
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Tab. č. 4.1.1 Schválené výše dotací v okolních obcích 

Žadatel - obec 
Počet 

obyvatel 

Celkové náklady 

projektu (Kč) 

Celková 

schválená 

podpora v (Kč) 

Schválená 

dotace v 

% 

Obec Albrechtice 3607 17 530 617 10 302 672 58,77 

Obec Jeseník nad 

Odrou 1940 98 795 319 63 522 505 64,30 

Obec Bordovice 576 36 797 461 22 964 375 62,41 

Obec Lichnov 1482 112 317 452 68 392 905 60,89 

Svazek obcí 

regionu 

Novojičínska  382 552 560 216 233 204 56,52 

Obec Bartošovice 1637 213 806 598 138 721 947 64,88 

Obec Albrechtičky 707 72 539 120 46 040 181 63,47 

Obec Pustějov 971 65 165 695 40 403 136 62,00 

Obec Jablůnka 2030 134 954 140 88 284 359 65,42 

Dobrovolný svazek 

obcí Vidče a Střítež 

nad Bečvou  227 550 846 163 540 606 71,87 

Obec Bystřička 945 79 752 587 48 679 665 61,04 

Obec Pržno 762 79 922 096 49 188 636 61,55 

Obec Zděchov 583 50 506 717 32 167 487 63,69 

Obec Mikulůvka 666 60 960 854 37 218 679 61,05 

 

Z tabulky lze vypočítat, že průměrná úhrada nákladů na projekty je 62,704%, což znamená, 

že více jak polovinu nákladů projektu lze financovat pomocí dotace.  

 

4.1.1 Popis stavby 

Navrhovaná stavba má řešit odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod na území 

obce Hodslavice. Trasy kanalizačních sběračů vychází z konfigurace terénu a zástavby 
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a odpovídá původnímu systému odkanalizování tak, aby napojení všech nemovitostí bylo 

možné a maximálně hospodárné. Tyto sběrače jsou umístěny převážně v tělese místních 

a obslužných komunikací a státních silnic I. a II. třídy.  

Stávající kanalizace funguje jako jednotná stoková síť, odvádí splaškovou vodu z nemovitostí 

a občanské vybavenosti a dešťovou vodu ze zpevněných ploch a střech do přilehlých 

vodotečí, zejména říčky Zrzávky a jejích přítoků. Splaškové vody jsou většinou předčištěny 

v septicích. Vlastní kanalizace v obci obnáší cca 2,7 km stok DN 300-1000 mm s celkem 27 

výústmi a provozovatelem obecní kanalizace je obec. V obci není vybudována větší čistírna 

odpadních vod, a tak jsou veškeré odpadní vody vpouštěny prostřednictvím obecní kanalizace 

do přilehlých recipientů. Ze současných cca 1700 je na obecní kanalizaci napojeno asi 80 % 

obyvatel a zbývající obyvatele likvidují odpadní vody v drenážích podmocích 

nebo vypouštěním do vodotečí a příkopů, kde se odpadní voda postupně vsakuje. Žádný úsek 

kanalizace zcela nevyhovuje dle platných norem pro odvádění odpadních splaškových vod 

a k zajištění jejich spolehlivého odvádění je nutno zřídit novou splaškovou kanalizaci v obci. 

Stávající stav kanalizace je limitujícím faktorem pro rozvoj nové zástavby rodinných domů 

v obci včetně realizace oprav a rekonstrukcí stávajících objektů.  

 

4.1.2 Koncepce kanalizace 

Celý rozsah navržené kanalizace leží dle platného územního plánu a dokumentaci pro územní 

rozhodnutí na katastru obce Hodslavice. Osou kanalizačního systému bude kmenová stoka 

A vedoucí od ČOV převážně po levém břehu říčky Zrzávky až na jižní okraj obce.  Na tomto 

stoku budou připojeny gravitační úseky kanalizace z přilehlých ulic v povodí vodoteče 

a okrajové lokality bude nutno odkanalizovat pomocí dvou podzemních čerpacích stanic 

splaškových vod s napojením ve vyznačeném místě.  

Technologie čištění je navržena tak, že umožňuje dosažení vysoké kvality vyčištěné vody 

a splňuje tak požadavky nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., kterým jsou stanoveny ukazatele 

přípustného stupně znečištění vod, či vyšší nároky vodohospodářských orgánů.  Tato 

technologie zaručuje maximální snížení organického znečištění a umožňuje dosažení 

vysokého stupně odstranění dusíku.  
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4.1.3 Celkový finanční propočet  

Z monitorovacích a souhrnných zpráv projektu odkanalizování obce Hodslavice má obec 

k dispozici propočet celkových nákladů na projekt, který ukazuje Tab. č. 4.1.3.1 Propočet 

celkových nákladů na projekt odkanalizování obce Hodslavice. 

  

Tab. 4.1.3.1 Propočet celkových nákladů na projekt odkanalizování obce Hodslavice 

Název činnosti 

cena celkem v tis. 

Kč 

Projektové a průzkumné práce 4 620 Kč 

Provozní soubory 7 365 Kč 

Stavební objekty 125 618 Kč 

Stroje, zařízení, inventář 400 Kč 

Umělecká díla -   Kč 

Vedlejší rozpočtové náklad (5,3%) 7 048 Kč 

Ostatní náklady 200 Kč 

Nepředvídané - rezerva (7%) 9 309 Kč 

Jiné investice 200 Kč 

Náklady z IP nezahrnované do ZP 200 Kč 

Náklady hrazené z provozních prostředků (2%) 2 060 Kč 

Finanční propočet celkem 157 020 Kč 

Zdroj: Projekt odkanalizování obce Hodslavice. Vlastní zpracování. 

4.1.4 Rozbor možností financování odkanalizování obce Hodslavice 

Dle vypracovaného projektu k odkanalizování obce Hodslavice, za který obec zaplatila částku 

1mil Kč, je rozpočet na tuto akci 157 mil Kč. 

 

Rozbor nebude úplně přesný, protože není známa úroková míra v budoucích letech. 

Proto budeme vycházet z úrokové míry nynější, ale budeme mít na paměti možné odchylky.  

Také tento výpočet nemusí být přesný z hlediska toho, že projekt bude zadán jako veřejná 

nabídka a je zde možnost, že vysoutěžená částka bude nižší a tím pádem bude i nižší potřeba 

úvěru.  

 



 77 

Pro získání úvěru si banky vytvářejí analýzu ekonomiky obce, ze které vyplývá provozní 

přebytek obce a tudíž schopnost obce splácet úvěr. Analýzu ekonomiky ukazuje tab. 4.1.4.1 

Analýza ekonomiky obce. Kompletní tabulka je součástí přílohy č 4.  

 

Tab. 4.1.4.1 Analýza ekonomiky obce 

 očekávaná analýza běžného roku (v tis. Kč) 

údaje/rozpočtový rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Daňové příjmy 12822 12828 16693 17293 17633 17980 18334 

Nedaňové běžné příjmy  1684 2498 2744 2970 2731 2783 2837 

Běžné přijaté dotace 1385 1311 1818 3185 1703 1737 1772 

Běžné příjmy celkem 15891 16637 21255 23448 22067 22500 22943 

Běžné výdaje 15550 14534 16548 18326 17972 18266 18579 

Provozní přebytek 341 2103 4707 5122 4095 4234 4364 

Zdroj: Interní zdroj – výpis Česká spořitelna, vlastní zpracování. 

 

Provozní přebytek je rostoucího charakteru, což znázorňuje i graf č. 4.1.4.1 Vývoj provozního 

přebytku. 

 

Graf č. 4.1.4.1 Vývoj provozního přebytku (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Interní  – výpis Česká spořitelna, vlastní zpracování. 

 

Pokles provozního přebytku v roce 2015 je způsoben splátkami posledního úvěru na projekt 

Energetické úspory ZŠ a MŠ, kdy tento úvěr byl ve výši 6mil Kč a bude splacen roku 2020.  
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1) financování projektu částečnou výší dotace 

Z průzkumu přidělených dotací nejbližším obcím v okolí sledované obce Hodslavice, byly 

schváleny dotace ve výši přibližně 62,704 %, pro zjednodušení výpočtu bude dané procento 

zaokrouhleno na 63%. Z tohoto postupu vyplývá, že obec by měla pro realizaci projektu 

kanalizace obce získat úvěr ve výši 58 mil Kč zachycuje tab. č. . 4.1.4.3 Splátkový kalendář 

úvěru na 58 mil Kč. 

 

Tab. 4.1.4.2 Popis úvěru 

Výše úvěru        58 000 000,00 Kč  

Produkt stavební úvěr 

RPSN 3,09% 

První splátka 31.1.2015 

Poslední splátka 31.12.2038 

Zdroj: Interní zdroj,  vlastní zpracování. 

 

Stavební úvěr ve výši 58 mil Kč s roční procentuální sazbou nákladů na úvěr ve výši 3,09% 

poskytne Česká spořitelna a.s.  

 

Tab. 4.1.4.3 Splátkový kalendář úvěru na 58 mil Kč 

31.12. 

roku Splátka úroku Splátka jistiny 

Splátka celkem za 

rok Stav úvěru 

2015 1 740 812 Kč 1 668 136 Kč 3 408 948 Kč 56 331 864 Kč 

2016 1 694 163 Kč 1 714 785 Kč 3 408 948 Kč 54 617 079 Kč 

2017 1 636 468 Kč 1 772 480 Kč 3 408 948 Kč 52 844 600 Kč 

2018 1 581 797 Kč 1 827 151 Kč 3 408 948 Kč 51 017 449 Kč 

2019 1 525 440 Kč 1 883 508 Kč 3 408 948 Kč 49 133 941 Kč 

2020 1 471 532 Kč 1 937 416 Kč 3 408 948 Kč 47 196 525 Kč 

2021 1 407 587 Kč 2 001 361 Kč 3 408 948 Kč 45 195 164 Kč 

2022 1 345 856 Kč 2 063 092 Kč 3 408 948 Kč 43 132 072 Kč 

2023 1 282 222 Kč 2 126 726 Kč 3 408 948 Kč 41 005 345 Kč 

2024 1 220 114 Kč 2 188 834 Kč 3 408 948 Kč 38 816 512 Kč 

2025 1 149 111 Kč 2 259 837 Kč 3 408 948 Kč 36 556 675 Kč 
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2026 1 079 408 Kč 2 329 540 Kč 3 408 948 Kč 34 227 135 Kč 

2027 1 007 555 Kč 2 401 393 Kč 3 408 948 Kč 31 825 742 Kč 

2028 936 189 Kč 2 472 759 Kč 3 408 948 Kč 29 352 984 Kč 

2029 857 216 Kč 2 551 732 Kč 3 408 948 Kč 26 801 251 Kč 

2030 778 509 Kč 2 630 439 Kč 3 408 948 Kč 24 170 812 Kč 

2031 697 375 Kč 2 711 573 Kč 3 408 948 Kč 21 459 240 Kč 

2032 615 554 Kč 2 793 394 Kč 3 408 948 Kč 18 665 845 Kč 

2033 527 579 Kč 2 881 369 Kč 3 408 948 Kč 15 784 476 Kč 

2034 438 705 Kč 2 970 243 Kč 3 408 948 Kč 12 814 233 Kč 

2035 347 090 Kč 3 061 858 Kč 3 408 948 Kč 975 237 443 Kč 

2036 253 461 Kč 3 155 487 Kč 3 408 948 Kč 6 596 887 Kč 

2037 155 320 Kč 3 253 628 Kč 3 408 948 Kč 3 343 259 Kč 

2038 54 964 Kč 334 325 Kč 3 398 224 Kč -   Kč 

CELKEM 23 804 028 Kč 58 000 000 Kč 81 804 028 Kč  

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 

 

Nebude zde kombinována pohyblivá a fixní sazba úroku. Úvěr bude splácen anuitně, 

což znamená, že po celou dobu bude splácena stejná částka, která je součtem jistiny a úroku. 

Kdyby se obec rozhodla pro degresivní splácení úroku, splácela by stejnou částku jistiny 

a k tomu zvlášť úrok z dlužné částky, což by byla zpočátku velmi vysoká splátka. Jestliže 

si obec vezme úvěr na projekt odkanalizování obce, celkem za něj zaplatí 81 804 028Kč, 

což je téměř 24 mil. Kč náklad na úrocích.  

 

2) nižší vysoutěžená částka, než předpokládá vypracovaný projekt 

Jelikož veškeré projekty, které chce obec realizovat, musí realizovat na základě veřejné 

zakázky, je zde možnost, že vysoutěžená částka pro akci odkanalizování obce nebude ve výši, 

jakou stanovuje projekt. V mnoha případech se stává, že vysoutěžená částka projektu bývá 

nižší, než částka předpokládaná vypracovaným projektem. V tomto případě je navržena 

vysoutěžená částka nižší, a proto bude nižší potřeba úvěru např. 40 mil Kč.  
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Tab. 4.1.4.4 Popis úvěru 

Výše úvěru   40 000 000,00 Kč  

Produkt stavební úvěr 

RPSN 3,09% 

První splátka 31.1.2015 

Poslední splátka 31.12.2038 

Zdroj: Interní zdroj,  vlastní zpracování. 

 

Tento stavební úvěr opět poskytne Česká spořitelna a.s. 

 

Tab. 4.1.4.3 Splátkový kalendář úvěru na 40 mil Kč 

31.12. 

roku Splátka úroku Splátka jistiny 

Splátka celkem za 

rok Stav úvěru 

2015         1 200 560 Kč           1 150 444 Kč              2 351 004 Kč         38 849 556 Kč  

2016            116 888 Kč           1 182 616 Kč              2 351 004 Kč         37 666 940 Kč  

2017         1 128 598 Kč           1 222 406 Kč              2 351 004 Kč         36 444 535 Kč  

2018         1 090 894 Kč           1 260 110 Kč              2 351 004 Kč         35 184 425 Kč  

2019         1 052 027 Kč           1 298 977 Kč              2 351 004 Kč         33 885 448 Kč  

2020         1 014 848 Kč           1 336 156 Kč              2 351 004 Kč         32 549 292 Kč  

2021            970 748 Kč           1 380 256 Kč              2 351 004 Kč         31 169 036 Kč  

2022            928 175 Kč           1 422 829 Kč              2 351 004 Kč         29 746 208 Kč  

2023            884 289 Kč           1 466 715 Kč              2 351 004 Kč         28 279 493 Kč  

2024            841 456 Kč           1 509 548 Kč              2 351 004 Kč         26 769 945 Kč  

2025            792 489 Kč           1 558 516 Kč              2 351 004 Kč         25 211 430 Kč  

2026            744 417 Kč           1 606 587 Kč              2 351 004 Kč         23 604 843 Kč  

2027            694 863 Kč           1 656 141 Kč              2 351 004 Kč         21 948 702 Kč  

2028            645 645 Kč           1 705 359 Kč              2 351 004 Kč         20 243 343 Kč  

2029            591 180 Kč           1 759 824 Kč              2 351 004 Kč         18 483 519 Kč  

2030            536 900 Kč           1 814 104 Kč              2 351 004 Kč         16 669 415 Kč  

2031            480 945 Kč           1 870 059 Kč              2 351 004 Kč         14 799 356 Kč  

2032            424 516 Kč           1 926 488 Kč              2 351 004 Kč         12 872 868 Kč  

2033            363 843 Kč           1 987 161 Kč              2 351 004 Kč         10 885 707 Kč  

2034            302 551 Kč           2 048 453 Kč              2 351 004 Kč           8 837 254 Kč  
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2035            239 368 Kč           2 111 636 Kč              2 351 004 Kč           6 725 618 Kč  

2036            174 795 Kč           2 176 209 Kč              2 351 004 Kč           4 549 409 Kč  

2037            107 112 Kč           2 243 892 Kč              2 351 004 Kč           2 305 517 Kč  

2038              37 901 Kč           2 305 517 Kč              2 343 418 Kč                      -   Kč  

CELKEM 16 416 510 Kč 40 000 000 Kč 56 416 510 Kč  

Zdroj: Interní zdroj,  vlastní zpracování. 

 

Opět zde nebude kombinována pohyblivá a fixní sazba úroku a úvěr bude splácen anuitně. 

V případě, že si obec vezme nižší úvěr, ve výši doplatku vysoutěžené částky, celkem s úroky 

za tento úvěr zaplatí 56 416 510Kč, což je 16 416 510Kč náklad na úrocích.  

 

4.1.5 Doporučení pro další rozvoj akce odkanalizování obce Hodslavice 

Obci bylo v roce 2010 vydáno rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí. Toto 

rozhodnutí vydává obecný stavební úřad, pro tuto obec konkrétně městský úřad Nový Jičín, 

Stavební úřad odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad. Dané 

rozhodnutí vešlo v platnost v roce 2011. Nyní v roce 2015 byla podána žádost o prodloužení 

územního rozhodnutí.  

 

Po prodloužení této platnosti musí vedení obce rozhodnout, zda projekt kanalizace obce 

Hodslavice odsouhlasí nebo ne. Jestliže dojde k odsouhlasení projektu, musí se zpracovat 

dokumentace pro stavební povolení (DSP).  

 

Dokumentaci pro stavební povolení sestavuje projektant. Tento projektant musí být vybrán 

na základě výběrového řízení a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  Vybraný 

projektant bude zpracovávat dokumentaci, jejíž součástí budou veškeré stavební náležitosti 

a poté je v jeho kompetenci podání žádosti o stavební povolení.  

 

Po zajištění pravomocného stavebního povolení a finančních prostředků může být provedena 

realizace stavby projektu, přičemž tato realizace bude zahájena výběrovým řízením 

na dodavatele stavby.  Obec vypíše výběrové řízení, opět v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách, kde budou nadefinovány požadavky a konkrétní podmínky na stavbu. Vítězem 
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výběrového řízení se stane ten dodavatel, který bude splňovat všechny podmínky a jehož 

nabídka bude nejnižší.  

 

Jestliže tento dodavatel bude mít svou nabídku přibližně ve stejné výši jako projektová 

dokumentace, což je 157 mil Kč, bude si muset obec zřídit úvěr a to ve výši 58 mil Kč. Obec 

na tomto úvěru zaplatí na úrocích 23 804 028 Kč, což jsou poměrně vysoké náklady obce 

a pro obec by poté bylo nemožné provádět opravy a údržbu obecního majetku, či realizaci 

menších projektů a nemožnost jakýchkoliv investičních akcí v průběhu splácení celého úvěru. 

Celkové roční náklady by dosahovaly výše téměř 3,5 mil Kč, což je pro obec velmi zatěžující. 

 

V případě, že by vysoutěžená částka byla nižší, než vychází z projektové dokumentace, klesla 

by i výše potřebného úvěru. Tímto problémem se zabývá možnost propočtu nákladů č. 2 

a v tomto případě by obci vystačil úvěr ve výši 40 mil Kč. Při výběru této varianty obec 

zaplatí na úrocích 16 416 510 Kč, což je ročně 2,3 mil Kč a pro obec přípustnější variantou 

a to především pro případ, kdyby bylo nutné provést na obecním majetku opravu, 

či rekonstrukci.  

 

4.2 Další rozvojové aktivity obce  

 

Činnosti patřící mezi rozvojové aktivity obce Hodslavice pro nejbližší léta vykazuje Tab. č. 

4.2.1 Investiční projekty pro budoucí rozvoj obce. 

 

Tab. č. 4.2.1 Investiční projekty pro budoucí rozvoj obce 

 

Investice - projekt 

Odhad celkových 

nákladů 

náklady obce při 

získání dotace 

Rekonstrukce návsi - placu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

Územní plán 500 000 Kč 100 000 Kč 

 4 500 000 Kč 850 000 Kč 

 1 900 000 Kč 190 000 Kč 

ZŠ - odborné učebny 2 000 000 Kč 725 000 Kč 

Filtrace vrtu HV4 ve Straníku 1 500 000 Kč 2 000 000 Kč 

Hřbitovy, obec - regenerace a 

výsadba zeleně 300 000 Kč 30 000 Kč 

Sociální byty - bezbariérové byty 

pro seniory 11 400 000 Kč 0 Kč 

 CELKEM 25 300 000 Kč 5 795 000 Kč 

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 
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Větší projekty, jako je Rekonstrukce návsi – placu, by měly být realizovány ještě před 

samotným započetím projektu odkanalizování obce Hodslavice, a to především kvůli zajištění 

dostatečného množství finančních prostředků. Jestliže si obec vezme úvěr 40mil na výstavbu 

kanalizace, nemusí být schopna zajistit potřebné množství peněžních prostředků na dražší 

projekty.  

 

Také projekt Filtrace vrtu HV4 ve Straníku by mě být zahájen a ukončen před zahájením 

odkanalizování obce. V souvislosti s nutností stále většího odběru vody z vrtu HV4, u kterého 

voda v době zvýšených odběrů vykazuje zvýšený obsah železa, manganu a amonných iontů, 

který způsobuje pozorovatelný zákal vody, je nutná stavba filtrace vody. Tato filtrace by byla 

nainstalována v prostorách vodojemu na Bařince, zbudováním  nového objektu, kde by bylo 

umístěno filtrační zařízení, vybudována kalová jímka na odpadní vodu a potřebná 

infrastruktura.  

 

Některé investiční činnosti, jako např. výstavba sociálních bytů, která má zajistit bezbariérové 

byty pro seniory, nebudou uskutečněny, nebude – li na ně získána dotace, či nebude-li 

pro ně nalezen vhodný investor.  

 

Drobné opravy a menší investice v obci pro rok 2015 

Pro letošní rok jsou nutné neustále opravy a údržba majetku, jež je ve vlastnictví obce. Tab. č. 

4.2.2 Opravy a malé investice v obci poukazuje na činnosti, které je nutno v nejbližší době 

udělat. 

 

Tab. č. 4.2.2 Opravy a malé investice v obci 

Budova Konkrétní oprava Náklady obce 

Základní škola Oplocení, zídka,sítě na hřišti 100 000 Kč 

Zdravotní středisko  Byty,chodba,vstupní dveře, 

dlažba 150 000 Kč 

 Zateplení severní fasády 

zdrav. Střediska 100 000 Kč 

Přístřešek na kočárky  20 000 Kč 

Část obce Lécha 

opravy veř. osvětlení, výměna 

světel 50 000 Kč 

Zdroj: Interní zdroj, vlastní zpracování. 
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Na oplocení, výstavbu nové zídky a vybudování sítí na hřišti za ZŠ bude potřeba celkové 

investice 100 000Kč. V budově zdravotního střediska jsou nutné zednické práce na chodbách, 

výměna vstupních dveří a položení nové dlažby v celé budově. Také je nutné zateplení fasády 

zdravotního střediska, aby účinek výměny oken byl zesílen. Pro rodiny s dětmi se zde má 

zbudovat přístřešek pro kočárky. Obec se o veřejné osvětlení stará průběžně. Občané hlásí 

poruchy osvětlení na obecním úřadě a přibližně 1x za měsíc probíhají opravy na veřejném 

osvětlení. Letos však bude nutné některá světla úplně vyměnit.  
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5 Závěr 

Efektivní hospodaření obcí hraje dnes velmi důležitou roli, protože přispívá ke zkvalitnění 

uspokojování potřeb svých občanů a tím i k rozvoji samotných obcí. Dnes je velmi důležité 

věnovat pozornost této oblasti. Vodítkem pro rozvoj obcí může být strategický plán, který si 

obce vytváří pomocí strategického týmu. Tento tým by měl být tvořen především občany dané 

obce, podnikateli obce, členy místních spolků a také členy zastupitelstva či rady obce. Jestliže 

má obec vypracovaný tento plán, může sama zhodnocovat, jakých cílů se jí podařilo 

dosáhnout a na jaké problémy a možná ohrožení by se měla zaměřit. Sama jsem se práci 

v komunitním týmu zúčastnila, což bylo pro mě samotnou velkým přínosem a pochopením 

mnoha souvislostí a činností, které obec musí vykonávat. Většina interních zdrojů, ze kterých 

jsem v praktické části práce čerpala, jsem zpracovávala pro obec osobně. Tyto podklady jsem 

zpracovávala konkrétně do přihlášky soutěže Vesnice roku, nebo pro tvorbu informačních 

letáků, které obec tiskla k příležitosti slavnosti dne obce. 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu hospodaření obce Hodslavice. Hlavním cílem práce 

bylo zaměření na příjmové a výdajové operace obce, dlouhodobé investiční projekty – 

především projekt odkanalizování obce, ostatní rozvojové akce obce a jejich celkové 

zhodnocení.  

 

Věřím, že tato práce bude dobrým pomocníkem pro lepší orientaci zastupitelů ve věcech 

hospodaření obce.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CBA   analýza nákladů a přínosů 

ČEZ    České energetické závody 

ČOV    čistírna odpadních vod 

čp.   číslo popisné 

ČR  Česká republika 

dlouh.  dlouhodobý 

DSP   dokument pro stavební povolení 

EPC   Energy Performance Contracting (poskytování energetických služeb se 

zaručeným výsledkem) 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

HSS   politika hospodářské a sociální soudružnosti 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

ICT   informační a komunikační technologie 

KÚ   krajský úřad 

MŠ   mateřská škola 

OPŽP   operační program životního prostředí 

OÚ    obecní úřad 

prostř.   prostředky 

RO   rada obce 

Sb.   sbírka 

SFRB   státní fond rozvoje bydlení 

SFŽP   státní fond životního prostředí 

SIMU   soustava informačních a monitorujících ukazatelů  

ÚP   územní plán, úřad práce 

ZO   zastupitelstvo obce 

ZŠ   základní škola 
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