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1. Úvod 

 

 Po roce 1990 došlo v oblasti územní samosprávy k výrazným změnám, byly 

zrušeny krajské národní výbory, zanikly místní národní výbory a základním článkem 

územní samosprávy se staly obce. Hospodaření obcí označujeme jako „územní 

rozpočty“. Mezi územní rozpočty patří také hospodaření dobrovolných svazků obcí, 

hospodaření samosprávných krajů a hospodaření regionů soudržnosti. Tyto územní 

rozpočty jsou přímo navázány na státní rozpočet, v některých případech mají i vztahy 

mezi sebou navzájem, např. vztah rozpočtu obce a rozpočtu kraje. 

Hospodaření obcí se řídí právním řádem: 

• Základní principy a pravidla fungování a hospodaření obcí jsou určena 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 

zákonem byl zrušen předchozí zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Financování územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obyvatelé obcí si jen málokdy uvědomují, že rozpočet obce, jeho skladba, 

výše jeho příjmů a výdajů, přímo ovlivňuje kvalitu života v obci. I přesto, že tento 

rozpočet povinně bývá zveřejňován na úřední desce obce, občané neprojevují zájem 

se s ním blíže seznámit. Tato práce by měla obyvatelům obcí, a především 

obyvatelům Nového Malína, přiblížit pozadí financování života v obci, různých aktivit 

a investičních akcí, které většinou vnímají pouze z pozice spotřebitele či uživatele. 

Cílem bakalářské práce je představit vývoj hospodaření v konkrétní obci 

v několika po sobě jdoucích letech, rozvoj této obce a detailně popsat strukturu 

příjmů a výdajů v roce 2008.  Pro práci jsem si stanovila následující dílčí cíle: 

- nastínit obecné zásady hospodaření obcí v České republice 

- definovat nástroje finančního řízení, kam se řadí rozpočet obce, rozpočtový 

výhled, strategický plán rozvoje obce, plán investičních akcí apod. 

- analyzovat hospodaření vybrané obce 

Práce se nezabývá analýzou hospodaření jiných obcí v České republice, ani 

hospodařením obcí v okolních státech.  
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 V práci jsou použity následující metody: deskripce, analýza, komparace. 

Metoda deskripce se používá k popisu předmětů, jevů či situací. Využívá se 

především v těch částech textu, které navazují na teoretický odkaz autorů, kteří se 

zabývají stejnou problematikou. Metoda deskripce je použita především v kapitole 

Principy hospodaření obcí v České republice. 

Metoda analýzy se využívá k rozložení zkoumaného předmětu, jevu či situace na 

jednotlivé části, které jsou dále zkoumány. Následně pak metoda komparace slouží 

k nalezení shodných či rozdílných atributů dvou a více předmětů, jevů či situací. Obě 

tyto metody jsou použity v kapitole Zhodnocení hospodaření vybrané obce. 

 

 Strukturu bakalářské práce tvoří tři stěžejní kapitoly: kapitola Popis 

demografického vývoje vybrané obce, kapitola Principy hospodaření obcí v České 

republice a kapitola Zhodnocení hospodaření vybrané obce. 

 První kapitola Popis demografického vývoje vybrané obce popisuje konkrétní 

vybranou obec- Nový Malín. Začíná historií obce od doby jejího vzniku až  

po současnost. Dále je popsán demografický vývoj obce, který je rozdělen na období 

do roku 1990 a po roce 1990, kdy započal velký rozvoj této obce. Počty osob žijících 

v obci jsou přehledně uspořádány do tabulek a zakresleny do grafů. Kapitola pak 

pokračuje bližším popisem vybavenosti obce, jejím hospodářstvím a také je zde 

představen Strategický plán rozvoje obce. 

 Druhá kapitola Principy hospodaření obcí v České republice je čistě teoretická. 

Ukazuje, že historie veřejné správy začíná již ve starém Římě a Řecku. Dále jsou 

zde definovány základní pojmy, jako například veřejné statky či funkce obcí. Jak už 

sám název napovídá, věnuje se tato kapitola teorii hospodaření obcí, tudíž je pak 

dále popsán rozpočet obce, rozpočtová skladba, a rozpočtový výhled. Podrobně je 

zde definována struktura příjmů a výdajů obce a financování rozdílu mezi nimi. 

 Poslední kapitola Zhodnocení hospodaření vybrané obce představuje 

vybranou obec z hlediska veřejné správy. Zabývá se vývojem hospodaření v obci 

v několika po sobě jdoucích letech. Ukazuje analýzu rozpočtu obce na rok 2008, 

strukturu příjmů a výdajů, příklady použití přijatých dotací. Data jsou sesumarizována 

a zpracována přehledně do tabulek. Poslední část této kapitoly představuje rozpočet 

na rok 2009, jeho porovnání s rokem předchozím a taktéž rozpočtový výhled na 

následující roky. 
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 Bakalářská práce je zpracována pomocí počítačové techniky v prostředí 

Microsoft Office. Text je psán pomocí textového editoru Microsoft Word, tabulky  

a grafy jsou tvořeny v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

 

 Veškeré údaje v této práce jsou vztaženy k legislativě platné k 30.03. 2009. 
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2. Popis demografického vývoje  vybrané obce 

 

 

Obec Nový Malín spadá do Olomouckého kraje, do okresu Šumperk, který je 

současně obcí s rozšířenou působností. Šumperský správní obvod se rozkládá 

v severní části kraje. Rozloha správního obvodu Šumperk je 857,4 km², má 96 

katastrů a zahrnuje 35 obcí. 

Původní katastr obce o výměře 2732 ha1 se nachází většinou v Šumperské 

kotlině, ale zalesněným výběžkem na východě zasahuje do kopců Hraběšické 

hornatiny až ke Kamennému vrchu. Pod ním pramení potok směřující do Desné  

a podél něj se táhne obec, jejíž nadmořská výška je 317 m, zeměpisná šířka obce je 

49˚ 56′ 51″ a její zeměpisná délka 17˚ 1′ 51″ 2.  

Nový Malín je obcí, která se v posledních 10 – 15 letech rychle rozvíjí, počet 

obyvatel se zde v uvedeném období zvýšil o 50 %. Oproti celorepublikovému trendu 

stárnutí populace je situace v obci příznivá. Do obce se stěhují převážně mladé 

rodiny s malými dětmi, dětská složka tvoří téměř 20 % populace a počet obyvatel 

v důchodovém věku pouze 15 %3. Taktéž se zvyšuje hodnota obecního majetku, 

která již přesáhla částku 100 mil. Kč. 

 

 

2.1. Historie obce Nový Malín 

 

V dnešním pojmenování obce se odráží skutečnost, že byla po odsunu 

německého obyvatelstva osídlena Čechy, kteří přišli z Českého Malína na Volyni. 

Ten byl vypálen Němci v roce 1943. Starší název obce Frankštát, užívaný až do roku 

1947, byl přijat z německého Frankstadt.  

Vznik vesnice spadá do doby hornické kolonizace ve 12. století. Kolonisté byli 

pravděpodobně Švábové a Frankové, odtud také zřejmě pramení název obce. 

Původní osada vznikla v kopcích uvnitř lesa jako „Mlýnská ves“ a rozrůstala se pak 

podél potoka směrem dolů k západu. Zbytky valů, příkopů a hradeb, které byly ještě 

počátkem 19. století vidět, mohou být buď pozůstatky někdejší frankštátské tvrze, 

                                                
1 Zdroj: Český statistický úřad 
2 Zdroj: Wikipedie- otevřená encyklopedie 
3 Procentuální hodnoty se vztahují k údajům z roku 2005 
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nebo zbytky městského opevnění, které uzavíralo prostor, na němž stojí kostel, 

bývalá škola, rychta, hostinec a 12 okolních stavení. 

Nejstarší písemná zmínka o Frankštátu pochází z roku 1350, kdy zde sídlil rod 

Wiskerů z Frankštátu. V roce 1398 bylo městečko zapsáno držiteli hradu Rabštejna, 

loupeživému rytíři Pročku z Bouzova, od roku 1496 pak Frankštát náležel 

k bludovskému zboží pánů ze Žerotína. Kolem roku 1420 procházeli městečkem 

husité. Zničili mnoho okolních míst, obyvatelé se zachraňovali útěkem do lesů, kde 

se ve skalních roklích daly najít úkryty. Z rozepře o český trůn mezi králem Jiřím 

z Poděbrad a maďarským Matyášem Korvínem vypukla v roce 1465 válka. Frankštát 

leží na staré vojenské cestě, mnoho vytrpěl od procházejících vojenských oddílů, 

domy zpustly, vypukly morové epidemie. Poměry se zlepšily až kolem roku 1500. 

Zápisy v obecních knihách se vedou od roku 1573. Od roku 1550 byl Frankštát 

protestantský a měl své vlastní pastory. Roku 1622 obdržel kníže Karel 

z Lichtenštejna od císaře Ferdinanda II. jako dědičný dar Šumperk a pastory ze 

svého majetku vykázal. V lednu 1625 přišla z vlády velmi přísná nařízení a obyvatelé 

byli nuceni přestoupit do katolické církve. Někteří se však zdráhali a raději odešli do 

Slezska, kde zákony nebyly tak přísné. V roce 1652 bylo císařskou vyhláškou znovu 

povoleno evangelické vyznání. 

Za třicetileté války, začátkem července roku 1642 Švédové zaútočili na Olomouc, 

Litovel, Uničov a Úsov. Mohelnice lehla popelem. Šumperk i s Frankštátem byl 

vydrancován 17. a 18. 7. 1643.  

V roce 1659 vyšla kniha o hledání pokladů v Jeseníkách, na Petrových 

kamenech a u Rabštejna. S hledáním pokladů souvisí i rozpoutání čarodějnických 

procesů, které tvoří jednu z nejsmutnějších kapitol dějin severní Moravy 2. poloviny 

17. století. V Šumperku bylo v letech 1680 – 1685 z čarodějnictví obviněno 25 osob, 

z Frankštátu a přidružených obcí 11 lidí.  

Rokem 1668 začíná frankštátská farní matrika, kde jsou záznamy o narození, 

svatbách, úmrtích, ale také zajímavé zprávy o různých neštěstích, pohromách, 

nezvyklých událostech a dobových poměrech. Nejstarší památkou na minulé doby 

zůstal kostel,důkazem o jeho tehdejší existenci jsou zvony s letopočty 1412 a 1460.           

V josefínských dobách bylo provedeno první očíslování domů a jejich čísla jsou od 

roku 1771 zapisována i do farní matriky. 
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V 19.století městečko postihla epidemie cholery a úplavice ve dvou etapách  

a vyžádala si celkem 248 obětí4. Počátek 20. století je možno vedle tradičního 

zemědělství charakterizovat rozvojem průmyslu stavebních hmot a hrnčířské výroby, 

v provozu byla také továrna na hřebíky, likérka, mlýn, menší tkalcovna a „špulkárna“.  

V roce 1904 byla ve Frankštátu otevřena nová škola, která svému účelu slouží 

dodnes. O pár let později bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení. 

Agresivní záměry Německa i Rakousko – Uherska a snahy o ovládnutí Evropy 

vedly k rozpoutání I. světové války, mobilizováni byli všichni zdravotně způsobilí muži 

od 18 do 42 (později dokonce do 55) let. Válce muselo být přizpůsobeno  

i hospodářství. V roce 1916 byly zavedeny potravinové lístky na všechny druhy 

potravin, dále na ošacení, obuv, tabák, mýdlo, dřevo a uhlí. Postupně 

s prodlužováním války však za lístky nebylo možné nakoupit téměř nic, výhodou byly 

zahrady a chov domácího hospodářského zvířectva. V roce 1917 se poměry zhoršily 

natolik, že byly zabavovány veškeré zásoby obilí, osiva, dobytka, byly rekvírovány 

píšťaly z varhan, měděné kostelní nádoby, svícny, hmoždíře, mosazné dveřní kliky. 

Z důvodu nedostatku uhlí byl podstatně omezen provoz vlaků a školní vyučování 

v zimních měsících bylo zcela zastaveno. Roku 1918 došlo ke zhroucení celého 

hospodářství, byla rozrušena státní i vojenská správa. Konečně 28. října 1918 se 

český národ dočkal svobody a byla vyhlášena samostatná Československá 

republika. 

K 1. 1. 1919  starosta  obce uvádí  aktuální stav  obecního  jmění  ve  výši  

333 tisíc Kč aktiv  239 tisíc Kč pasiv a 94 tisíc Kč čistého jmění. Znamená to, že obec 

v té době byla poměrně bohatá. V červnu 1919 se  konaly první obecní volby. Obec 

v té době byla výrazně německá, o čemž svědčí zápisy v kronice. V politickém životě 

se to projevovalo soupeřením německých stran s nacionálně orientovanými stranami.  

Zejména ve druhé polovině roku 1929 se výrazně projevila celosvětová hospodářská 

krize, která snížením výroby a vysokou nezaměstnaností postihla i živnostenské 

podniky ve Frankštátě.  

Z období okupace a života v Sudetech existuje poměrně málo dostupných  

a objektivních informací. Německé vojsko obsadilo Frankštát dne 8. října 1938. Ještě 

tentýž den byla řada občanů německé i české národnosti pozatýkána gestapem  

a uvězněna, všechny zbraně musely být odevzdány. Byly zrušeny všechny české 

                                                
4 Zdroj: Kronika obce Nový Malín 
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spolky i česká knihovna, v kině se promítaly pouze německé filmy. Platil trvalý zákaz 

veřejného shromažďování, proti leteckým útokům bylo nařízeno zatemnění oken  

a zrušeno veřejné osvětlení. Hospodářská činnost v té době byla značně omezena. 

Osvobození Frankštátu se uskutečnilo 8. května 1945, Němci z obce ustoupili v noci. 

Znovu začala fungovat pošta, železniční provoz, česká hasičská stanice, byla zřízena 

česká Obecná škola. 

Na památku vypálení Českého Malína ve Volyni a vyvraždění jeho  

374 obyvatel, byla obec Frankštát dne 13. července 1947 na mírové manifestaci  

a národní pouti přejmenována na Nový Malín. V témže roce dochází k postupné 

hospodářské konsolidaci a stabilizaci orgánů státní správy, vzrůstá závislost  

na politice SSSR. To zároveň posílilo i tak výraznou pozici komunistické strany 

v Československu.  

V období po druhé světové válce nabýval Nový Malín stále výrazněji charakter 

šumperského předměstí. Proto se v průběhu roku 1948 projevily snahy spojit obec se 

Šumperkem a vytvořit spolu s jinými obcemi tzv. Velký Šumperk. Představitelé 

Nového Malína toto spojení schválili a sloučení obcí Šumperka, Nového Malína, 

Dolních Studének, Petrova, Rapotína, Temenice a Vikýřovic proběhlo na slavnostním 

plenárním zasedání MNV dne 22. listopadu 1948. V poměrně krátké době se však 

ukázalo, že to nebylo nejlepší řešení a obce se postupně znovu osamostatňovaly. 

Nový Malín se opět jako samostatná obec uvádí v roce 1953. Součástí Šumperka 

zůstala pouze Temenice. 

Pronikavou změnou, která měla dopad na další vývoj, byl 21. srpen 1968, kdy 

došlo k obsazení Československa Sovětskou armádou a armádami Varšavské 

smlouvy. Obec Nový Malín obsadila polská armáda a zůstala v obci 3 měsíce. Pak 

sovětská armáda  zabrala kasárna v Šumperku. Nastalo období normalizace. 

V oblasti výrobní sféry v tomto období bylo nejsložitějším úkolem  zabezpečení 

zemědělské výroby v místním jednotném zemědělském družstvu. Průmyslovou 

činnost zajišťovala zpočátku jen cihelna, později se uvádí ještě 193 zemědělských 

usedlostí a 37 živností, 5 obchodů a pouze jedna hospoda. Většina obyvatel 

dojížděla za prací do okolních měst, zaměstnáni byli především v průmyslu  

a stavebnictví.  Z významnějších investičních akcí tehdejší doby  je možno uvést 

například: výstavba nové knihovny, rozsáhlé opravy a rekonstrukce vozovek, 

chodníků a vodovodu, nové veřejné osvětlení, oprava základní i mateřské školy, 
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výstavba zdravotního střediska a podobně5. Vzhled obce se výrazněji začal 

zlepšovat od roku 1972, kdy z rozpočtu obce byly poprvé poskytnuty nenávratné 

půjčky na stavbu rodinných domků. Tento trend pokračoval i v dalších letech. V roce 

1973 byla k Novému Malínu připojena osada Plechy, která se stala součástí obce.  

Hospodářská činnost v celém národním hospodářství byla plánována na pětileté 

období. 

Demokratizační proces „sametové revoluce“ měl za následek změnu poměru 

zástupců politických sil. Hlavním cílem nového programu bylo nastolení občanských 

svobod a postupné zavedení tržní ekonomiky. V roce 1990 začala první vlna 

privatizace, postupně vznikaly soukromé provozovny. Zvýšená pozornost je 

věnována obnově a údržbě kulturních památek, z nichž některé jsou již zapsány 

v seznamu kulturních památek a další jsou do něj navrženy.  

Od devadesátých let došlo k velkému rozvoji obce, 10krát se zvýšil obecní 

rozpočet, hospodaření obce vykazuje každoročně přebytek. Jsou vytvářeny základní 

technické podmínky pro ekonomický i ekologický rozvoj obce. 

Nový Malín je členem několika svazků obcí – Svazek obcí mikroregionu 

Šumperský venkov (od roku 2002), IKT Štítecko (od roku 2004), Místní akční skupina 

Šumperský venkov (od roku 2006). Účast v svazcích umožňuje účinnější koordinaci  

a podporu rozvoje mikroregionů ve prospěch obcí, ekonomických subjektů  

a zájmových organizací. S tím souvisí získání finančních prostředků z centrálních 

zdrojů a strukturálních fondů EU.  

 

 

2.2. Demografický vývoj obce od založení do roku 1990 

 

Zápisy v obecních knihách Frankštátu jsou vedeny od roku 1573, ovšem první 

číslování domů proběhlo až v josefínských dobách a od března 1771 jsou jejich čísla 

zapisována i do farní matriky6. V roce 1793 se uvádí, že Frankštát má 151 domů 

s 1126 obyvateli. Za dob napoleonských válek často propukaly epidemie, také zde se 

roku 1806 objevila cholera, na kterou vymíraly celé rodiny. Během jednoho roku 

zemřelo ve Frankštátu 92 osob a dalších 65 bylo na zdejší hřbitov přivezeno 

z přidružených obcí.  

                                                
5 Zdroj: Obecní úřad Nový malín 
6 Zdroj: Kronika obce Nový Malín 
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Kolem roku 1839 se již uvádí 220 domů  a 1580 obyvatel. V roce 1855 však 

městečko postihla další epidemie cholery a úplavice a vyžádala si dalších 156 obětí.  

I přesto zde v roce 1872 žilo 1813 obyvatel ve 238 domech.  V roce 1900 měl 

Frankštát  2330 obyvatel ve 253 domech. V průběhu následujících deseti let se počet 

obyvatel zvýšil na maximum - 2539 osob, které bylo překročeno až v roce 2003. 

Po rozpoutání I. světové  války byli mobilizováni všichni zdravotně způsobilí 

muži od 18 do 42 (a později dokonce do 55) let a mnoho z nich padlo na frontě. 

V únoru 1921 bylo provedeno další sčítání lidu a domů, počet obyvatel dosáhl 2306, 

z toho 1244 žen, počet domů 299. Většina obyvatel (92 %) se hlásila k německé 

národnosti, protože přihlášení k české národnosti mohlo znamenat ztrátu 

zaměstnání, či bojkot českého zboží. 98 % obyvatel vyznávalo římsko – katolickou 

víru. 

Poslední předválečné sčítání lidu z roku 1930 uvádí 2326 obyvatel, stále ještě 

89 % se hlásilo k německé národnosti. Českou menšinu ve Frankštátu tvořili 

převážně státní zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří pracovali na dráze, 

četnické stanici, na poště, učitelé, dělníci v cihelně a několik starousedlíků.  

Po II. světové válce došlo k velkým změnám ve složení obyvatelstva. Hned po 

osvobození se v obci usadilo 31 zahraničních vojáků z východní armády, další 

osídlenci přišli ze Slovácka, Hané, Valašska a Ostravska. Od února 1946 proběhl 

v několika etapách odsun Němců, celkem bylo odsunuto 1459 osob.  V březnu 1947 

se přistěhovalo dalších 120 volyňských Čechů. V roce 1948 žilo ve Frankštátu 1466 

obyvatel, z toho 1367 Čechů.  

V roce 1961 bylo provedeno další sčítání lidu a domů, které uvádí 1710 

obyvatel a 361 domů. Většina obyvatel v produktivním věku byla zaměstnána 

v průmyslu a ve stavebnictví, převážně dojížděli za prací do Šumperka a do Uničova.  

Při sčítání 1970 byl zaznamenán pokles obyvatel na 1593, k české národnosti 

se hlásilo 95 %. Naproti tomu počet  domů se zvýšil na 378, z toho 263 rodinných 

domů, 72 usedlostí, 8 domů bytových, 16 ostatních a 19 neobydlených. Taktéž se 

zlepšuje vybavenost domácností. Podle dalších sčítání lidu pomalu vzrůstá počet 

obyvatel a s tím i potřeba stavby nových domů, jsou proto vyčleňovány další vhodné 

lokality. V roce 1990 žilo v Novém Malíně (dříve Frankštátu) 1965 obyvatel v  544 

domech. 

Vývoj počtu obyvatel v období 1793 – 1990 ilustruje tab. č.  2.1. a graf č. 2.1. 
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Tabulka č. 2.1. Vývoj počtu obyvatel do r. 1990 

 

ROK POČET OBYVATEL POČET DOMŮ 

1793 1126 151 

1839 1580 220 

1872 1813 238 

1900 2330 253 

1910 2539 253 

1921 2306 299 

1930 2326 374 

1948 1466 388 

1961 1710 361 

1970 1593 378 

1980 1981 469 

1990 1965 544 

Pramen : Kronika obce Nový Malín, vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 2.1. Vývoj počtu obyvatel do r. 1990 
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2.3. Demografický vývoj obce v letech 1991 – 2008  

 

Při sčítání roku  2000 již bylo zjištěno 2280 obyvatel a 641 domů. Průměrný 

věk obyvatel v obci v roce 2000 dosáhl 35 let. V posledních letech prudce vzrůstá 

počet obyvatel, viz tabulka č. 2.2. a graf č. 2.2.  Ke dni 25. února 2008  dosáhl Nový 

Malín  počtu 3000 obyvatel7 a je desátou největší obcí, co do počtu obyvatel v okrese 

Šumperk. 

Nárůst počtu obyvatel v Novém Malíně ovlivnily  v podstatě tři skutečnosti. 

Převzetí obce Mladoňov v roce 2003, vyšší přírůstek obyvatel stěhováním v důsledku 

rozsáhlé výstavby nových rodinných domků, a jelikož se sem stěhují převážně mladé 

rodiny, tak také zvýšená natalita – počet narozených dětí. Populačnímu rozvoji 

napomáhá i cílený příspěvek obce na každé narozené dítě, a to 2000 Kč za první 

dítě, 5000 Kč za druhé a 10000 Kč za každé další dítě narozené v Novém Malíně. 

Počet narozených dětí překračuje počet zemřelých, takže čistý přírůstek 

dosahuje v průměru ročně 20 – 30 osob. Ročně se přistěhovává  110 – 120 

převážně mladých lidí v produktivním věku. Naopak kolem 50 lidí se vystěhuje. Jsou 

to převážně lidé, kteří v místě nenacházejí přiměřené pracovní příležitosti, nebo 

v důsledku sňatku mění bydliště. 

Celková skladba obyvatel Nového Malína je na rozdíl od situace 

v Šumperském okrese a ČR příznivá. Celorepublikovým trendem je pokles počtu dětí 

do 15 let, vzrůstající počet osob v produktivním věku a zároveň i počet důchodců. 

V Novém Malíně tvoří dětská složka téměř 20 % populace a naopak počet osob 

v důchodovém věku pouze 15 %. Zbývající téměř dvě třetiny obyvatel jsou osoby  

v produktivním věku. Pravděpodobnost dožití, to znamená střední délka života 

obyvatel České republiky činí 73 roků u mužů a 80 let u žen. 

Vývoj počtu obyvatel v období 1991 – 2008 ilustruje tabulka č. 2.2. a graf  

č. 2.2. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Zdroj: Obecní úřad Nový Malín 
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Tabulka č. 2.2. Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 – 2008  

ROK POČET 
OBYVATEL 

NAROZENÍ ZEMŘELÍ PŘISTĚHOVANÍ VYSTĚHOVANÍ MEZIROČNÍ 
PŘÍRŮSTKY 

1991 1959 21 16 54 57 -6 

1992 1973 22 25 70 53 14 

1993 2013 32 15 60 37 40 

1994 2032 24 25 62 42 19 

1995 2086 32 12 65 31 54 

1996 2074 21 17 36 52 -12 

1997 2098 23 22 73 50 24 

1998 2124 29 19 58 42 26 

1999 2175 27 20 87 43 53 

2000 2280 32 12 109 24 105 

2001 2370 25 19 106 35 90 

2002 2437 24 13 98 42 67 

2003* 2713 37 24 108 51 70 

2004 2775 44 15 113 80 62 

2005 2871 37 16 121 45 97 

2006 2915 36 19 80 54 43 

2007 2986 46 23 144 96 71 

2008 3070 45 35 112 42 84 

* připojení obce Mladoňov v roce 2003 

Pramen : Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

Graf č. 2.2. Vývoj počtu obyvatel v letech 1991 – 2008  
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2.4. Vybavenost obce 

 

 V roce 1990 proběhla první vlna privatizace, ve které byly z obecního majetku 

zájemcům odprodány některé obchody, učitelské byty, budova kina a starého 

zdravotního střediska. Budova zdravotního střediska pak byla v roce 1995 převedena 

zpět do majetku obce, nyní je zde zřízena lékárna, pobočka České pošty a několik 

ordinací (praktický lékař, pediatr, stomatolog a rehabilitační zařízení ). 

 Do vybavenosti obce dále patří veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, 

kabelizace Český Telecom, bezdrátový internet, cyklostezka, hřiště na malou 

kopanou, velké fotbalové hřiště, tělocvična, sokolovna, základní škola,  

I. a III. mateřská škola, Dům s pečovatelskou službou, požární zbrojnice v části Nový 

Malín a v části Mladoňov, nájemní byty a dalších 28 bytových jednotek. V katastru 

obce se také nachází letiště aeroklubu Šumperk.  

 Obec vlastní tři vodovodní vrty, ze kterých jsou občané zásobováni pitnou 

vodou. Její čistota, kvalita a zdravotní nezávadnost je pravidelně kontrolována. Díky 

tomu, že obec vlastní vodovod i kanalizaci, má možnost určovat spotřebitelskou cenu 

pitné vody, která je výrazně nižší než v okolních obcích. Pro srovnání- obec Nový 

Malín účtuje 25,- Kč za 1 m³8, v obci Šumperk platí spotřebitel 53,60 Kč za 1 m³9 

 Obec Nový Malín je jediným vlastníkem firmy Provozní Nový Malín, s.r.o., 

která vznikla v roce 2000. Důvodem vzniku byla rozsáhlá investiční činnost, kterou 

obec do té doby zadávala dodavatelským firmám. Předmětem její činnosti je zejména 

údržba investičního majetku a stavební činnost; zejména výstavba inženýrských sítí, 

budování občanské infrastruktury, provoz a údržba vodovodu, kanalizace, chodníků  

i ostatních komunikací. Provozní Nový Malín, s.r.o. vykonává také komerčně 

podobné činnosti pro občany a soukromé firmy. Je vlastníkem několika dodávkových 

a nákladních aut, bagru, buldozeru a další těžké techniky; hodnota strojového parku 

přesahuje 3,5 milionu Kč.  

 

 

 

 

                                                
8 K datu 31.3.2009, zdroj Obecní úřad Nový Malín 
9 K datu 11.02.2009, zdroj Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, 
78701 
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2.5. Hospodářství v obci 

 

2.5.1. Zemědělství a lesnictví 

 

 Ke dni 31.12.2007 činila rozloha katastru obce 2732 ha, z toho 1487 ha 

připadá na zemědělskou půdu, to je 54,4 % celkové rozlohy. Pod pojem zemědělská 

půda je zahrnována orná půda, travní porosty a zahrady. Orná půda zabírá 961 ha, 

což je 64,6 % z celkové plochy zemědělské půdy, travní porosty pokrývají 449 ha, to 

je 30,2 %, a zahrady 77 ha, to je přibližně 5,2 %. 

Lesními porosty je pokryto 967 ha, to znamená 35,4 % celkové rozlohy obce. 

Převládají lesy smíšené ( 680 ha ), jehličnaté ( 192 ha ) a listnaté ( 95 ha).  

Budovami je v obci zastavěno 35 ha půdy, 220 ha tvoří ostatní plochy. Nejmenším 

procentem je zastoupena vodní plocha, a to pouhých 0,8 %, což činí 23 ha. 

 Přibližně tři čtvrtiny plochy orné půdy obhospodařuje zemědělské družstvo 

Mespol, a.s., Medlov. Zabývá se zde pouze rostlinnou výrobou, především 

pěstováním obilovin a technických plodin. 

 

 

2.5.2. Průmysl a služby 

 

 V obci Nový Malín se poslední roky zvyšuje počet ekonomických subjektů.  

Tento jev souvisí se zvyšujícím se počtem obyvatel10. K datu 31.12.2007 bylo v obci 

evidováno 575 podnikatelských subjektů, ale ve skutečnosti hospodářskou činnost 

provozuje 446 subjektů11, což je 78 % z celkového počtu. Ovšem i z tohoto počtu 

některé subjekty podnikají pouze příležitostně nebo sezónně. Z podnikatelských 

činností převažuje obchod a opravy, stavebnictví, zemědělství a lesnictví. 

 

  

 

 

 

                                                
10 Např. v roce 1998 žilo v obci 2124 obyvatel , v únoru 2008 přesáhl počet obyvatel již 3000. Zdroj: Obecní 
úřad Nový Malín 
11 Zdroj Obecní úřad Nový Malín 
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2.5.3. Trh práce 

 

 Nezaměstnanost v obci v posledních letech výrazně klesá, odpovídá přibližně 

celorepublikovému průměru, který ke dni 30.09.2008 činil 4,3 %, nejvyšší míra 

nezaměstnanosti je mezi osobami se základním vzděláním12 a dále pak s výučním 

listem. Procento nezaměstnanosti je ovlivněno spíše pracovní příležitostí 

v Šumperku, kam většina místních dojíždí za prací. Volná místa v obci jsou spíše 

sezónního charakteru, a to především ve stavebnictví a ve službách. 

 

 

2.6. Strategický plán rozvoje obce 

 

 Strategický plán rozvoje vymezuje priority a hlavní směry dlouhodobého 

rozvoje daného území. Současně slouží jako výchozí materiál při přípravě projektů  

a při podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na jejich realizaci. 

Strategické plány jasně ukazují směry dlouhodobého vývoje, vytváří základ pro 

rozhodování o prioritách, umožňují optimálně využít lidské i finanční zdroje. 

 Obec Nový Malín je členem Místní akční skupiny Šumperský venkov a je 

současně i sídlem sdružení. Předsedou MAS je starosta obce Nový Malín –pan Josef 

Minář. Tato skupina podala v říjnu 2008 na centrálním pracovišti Státního 

zemědělského intervenčního fondu v Praze rozvojový dokument regionu – 

Strategický plán LEADER. Tímto se uchází o podporu z evropského dotačního 

programu s názvem Program rozvoje venkova ( PRV ). 

 

Cíle strategického plánu Leader jsou: 

• prezentace regionu jako „vstupní brány Jeseníků“, to znamená zřizování 

informačních a turistických center, školení jejich pracovníků v oblasti 

cestovního ruchu a managementu, vybudování vlastivědných expozic, 

propagace regionu v ČR i zahraničí a podobně, 

• využití potenciálu obcí k prospěchu všech obyvatel, prioritou je zlepšení 

vzhledu obcí a zkvalitnění infrastruktury, 

• využívání alternativních zdrojů energie, 

                                                
12 Zdroj Český statistický úřad 
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• zlepšení situace na trhu práce, tvorba nových pracovních míst, 

• trvalý rozvoj lesního hospodářství (lesy tvoří téměř 50 % celkové rozlohy 

regionu), 

• efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. 

Pokud Ministerstvo zemědělství tento dokument podpoří, bude zajištěn přísun 

finančních prostředků na podporu rozvoje Šumperského regionu na období 

následujících pěti let. Posouzení předložených strategických dokumentů proběhne 

v první polovině roku 2009. 
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3. Principy hospodaření obcí v České republice 

 

 

Cílem každého ekonomického subjektu je dosažení maximální efektivity. To 

znamená dosažení maximálního efektu a užitku s minimálními vynaloženými 

náklady. V praxi však často dochází ke ztrátám a neefektivnímu využití zdrojů, což 

nazýváme tržním selháním. Jeho příčiny jsou různé a často je zapotřebí zásah státu 

či územní samosprávy, a to především v oblasti veřejných statků. Zajišťování 

veřejných statků je hlavní činností veřejného sektoru. Ten je řízen veřejnou správou. 

 

 

3.1. Náhled do historie veřejné správy 

 

 Již ve starém Římě a Řecku je možné registrovat zárodky obcí a jejich 

hospodaření. Jelikož tyto obce měly již určitou samosprávu, používal se pro ně název 

převzatý z latiny- „municipalita“13. Měly právo vybírat cla, mýtné, spotřební daně, 

poplatky za použití tržišť a podobně. Tyto příjmy mohly použít k zajištění veřejných 

statků. 

 Počátky učení o státní byrokracii lze najít v dílech, jejichž autory jsou Šen Pu-

chaj (zemřel asi v roce 337 př.n.l.) a Chan Fej-c´  (zemřel asi v roce 233 př.n.l.)14 

Všeobecně ceněn je v Evropské kultuře právní odkaz antického Říma. Římské právo 

je i dnes systém studovaný na universitách, jelikož velká část současného práva má 

kořeny právě v právu římském. Mnohem známější je římské právo civilní, než právo 

administrativní. V literatuře často zdůrazňované je období vrcholného středověku, 

nejčastěji citovaným autorem z této doby je Marsilius z Padovy. Je považován „za 

přelomového myslitele mezi středověkem a novověkem ve státovědném oboru“15.  

Za vlády Marie Terezie byly tendence k rozčlenění úřadů na čtyři úrovně: 

nejvyšším úředníkem by byl sám panovník, vysokou správu měly tvořit úřady 

bezprostředně panovníkovi podřízené, střední správu pak panovníkem jmenovaní 

úředníci na úrovni jednotlivých zemí, nižší správu úřady krajské a městské úrovně. 

Tyto změny jsou spojovány se jmény Haugwitz a Kounic.  

                                                
13 Municipium- město s určitou samosprávou 
14 Zdroj: Pomahač, R., Vidláková, O., Veřejná správa 
15 Zdroj: Pomahač, R., Vidláková, O., Veřejná správa 
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Za zlatý věk administrativního státu je pak považováno devatenácté století, 

které je také érou klasické ekonomie, i když veřejná správa již byla ovlivňována 

modernějšími názory. Z této doby nejvýznamnější jsou klasičtí političtí ekonomové 

Adam Smith a John Stuart Mill. 

Ke konci 20.století se prosazuje názor, že prvotní důležitost má způsob 

komunikace a procedura sebeřízení. Materiální a formální funkce státu jsou 

druhotné. Veřejná správa se odděluje od státu. 

 

 

3.2. Veřejné statky 

 

 Obce, dobrovolné svazky obcí, samosprávné kraje a regionální rady regionů 

soudržnosti patří mezi územně samosprávné celky. Jejich úkolem je zabezpečování 

veřejných statků, což jsou takové služby, které neprochází trhem a jsou užitečné celé 

společnosti.  

 Charakteristické znaky pro veřejné statky jsou především nedělitelnost, 

nevylučitelnost, nesoutěživost, nulové mezní náklady přidaného spotřebitele. 

Nedělitelnost spotřeby znamená, že podíl jednotlivých osob na spotřebě veřejného 

statku nelze určit. S nedělitelností souvisí nevylučitelnost ze spotřeby, jelikož ani 

neplatícímu jednotlivci by nebylo možno zabránit ve využívání a spotřebě těchto 

statků, nebo by toto bylo spojeno s vysokými vynaloženými náklady. Dalším znakem 

je nesoutěživost spotřebitelů, protože všichni jednotlivci mají stejné právo tyto statky 

užívat a spotřebovávat. Mezní náklady na každého dalšího spotřebitele jsou nulové, 

jelikož tím, že službu využívá další jednotlivec, není omezena spotřeba ostatních. 

 Veřejné statky se dělí na čisté a smíšené, a to podle toho, zda je možné zjistit 

množství užitku jednotlivých spotřebitelů. Čistým statkem je veřejná správa, tyto 

statky obvykle bývají hrazeny výlučně z veřejných financí. Mezi čisté veřejné statky 

se řadí například obrana státu (armáda i policie), veřejná správa, soudy, veřejné 

komunikace, veřejné osvětlení, péče o veřejnou zeleň a podobně. Pro čisté statky 

platí plně všechny výše uvedené charakteristiky. U smíšených veřejných statků je 

možné určit podíl jednotlivce při jejich spotřebě, lze tedy stanovit uživatelský 

poplatek. Za uživatelský poplatek jsou poskytovány například následující služby: 

veřejná hromadná doprava, některé zdravotnické a sociální služby, bydlení 

v obecních bytech, svoz komunálních odpadů, vstupné do kulturních zařízení  
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a podobně.  Smíšené veřejné statky také fungují na netržním principu, to znamená, 

že cílem není zisk16. Dle toho jsou koncipovány i uživatelské poplatky, které většinou 

plně nepokrývají vynaložené náklady.  

 Čisté i smíšené veřejné statky bývají obvykle zajišťovány neziskovými 

organizacemi, mezi které patří příspěvkové organizace, obecně prospěšné 

společnosti a organizační složky obcí, krajů, nebo státu. Financovány jsou především 

z daňových výnosů.  

 

 

3.3. Funkce obcí 

 

Obec je základním článkem územní samosprávy, je základní územní 

jednotkou státu. Vykonává jak vlastní samosprávnou funkci (samostatná působnost), 

tak i některé úkony státní správy vymezené zákonem (přenesené funkce, přenesená 

působnost). 

Obec má právo na samosprávu a samostatné rozhodování ve věcech územní 

samosprávy. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí právním řádem. Jedná 

se například o zřizování příspěvkových organizací, organizačních složek státu, 

obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, schvalování programu rozvoje 

obce a podobně. V samostatné působnosti obec zabezpečuje lokální veřejné statky, 

tzn. služby pro své občany, např. místní komunikace, péče o veřejnou zeleň, 

městská hromadná doprava a jiné. 

V přenesené působnosti obce zabezpečují národní veřejné statky, z nichž mají 

užitek občané celého státu. Tyto pravomoci jsou obcím svěřeny státem. Přenesenou 

působnost může obec vykonávat ve svém správním obvodu a také pro jiné obce. 

Týká se to obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Při 

výkonu přenesené působnosti se obec řídí právním řádem, usnesením vlády  

a směrnicemi ústředních správních úřadů. Činnost vykonávají výkonné orgány obcí, 

jež jsou podřízeny orgánům státní správy a jsou jimi kontrolovány. Do oblasti 

přenesené působnosti patří např. základní vzdělání, výstavba a údržba silnic, 

regulace vodních toků apod. Rozsah působnosti má pak vliv na výši výdajů obecních 

rozpočtů.  

                                                
16 Zdroj: Peková, J., Pilný, J., Veřejná správa a finance veřejného sektoru 
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3.3.1. Orgány obcí17 

 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán, rozhoduje v samosprávných 

záležitostech. Členové jsou voleni v komunálních volbách na 4leté období. Ze svých 

členů volí členy rady obce. Počet členů zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel 

obce. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

Rada obce je výkonný orgán, její jednání jsou neveřejná. V samostatné 

působnosti rada podléhá zastupitelstvu, v přenesené působnosti pak rozhoduje  

na základě zákona. 

Starosta je představitelem obce a zastupuje ji navenek, je odpovědný 

zastupitelstvu. Připravuje, svolává a řídí schůze rady, je odpovědný za provedení 

auditu obce. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta. 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány obce. Povinně jsou zřizovány 

finanční výbor a výbor kontrolní. Za určených podmínek obce zřizují výbor pro 

národnostní menšiny a osadní výbor. 

Komise v rámci samostatné působnosti obce fungují jako poradní a iniciativní 

orgány, v přenesené působnosti jako orgány výkonné. 

Odbory a oddělení obecního úřadu jsou závislé na velikosti obce a rozsahu 

působnosti. 

 

 

3.4.  Rozpočet obcí 

 

 Povinností každé obce je sestavování rozpočtového výhledu na 2-5 let 

dopředu, je však potřeba jej každoročně aktualizovat. Tento se pak používá při 

zpracování ročního rozpočtu. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. 

 Rozpočet obce je článkem v soustavě rozpočtů územních samospráv. Dalšími 

články jsou rozpočty krajů, dobrovolných svazků obcí, statutárních měst a hlavního 

města Prahy18. 

 Rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů obce. Většinou se sestavuje jako 

vyrovnaný, schodkový může být pouze v tom případě, kdy je zajištěno financování 

tohoto schodku. Struktura rozpočtu v principu vychází z rozpočtové skladby, je však 

                                                
17 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
18 Zdroj: Peková, J: Hospodaření obcí a rozpočet 
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více věcně zaměřena, zejména na konkrétní použití prostředků (např. podrobné 

investiční akce aj.). Rozpočet zobrazuje pouze finanční toky obce. Nevypovídá  

o jejím majetku, závazcích a pohledávkách. 

 Rozpočtový proces zahrnuje návrh, schválení, plnění a kontrolu rozpočtu. 

Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu a rozpočtu předcházejícího období. 

Vždy obsahuje dvě části: běžný rozpočet, jenž se pravidelně opakuje (např. platy 

zaměstnanců apod.), a kapitálový rozpočet, který je proměnlivý a souvisí 

s konkrétními investičními akcemi. Návrh rozpočtu projednají orgány obce  

a následně je na 15 dní zveřejněn na úřední desce obce.  

Teprve poté se přistoupí ke schvalování rozpočtu, což je úkolem zastupitelstva  

a rozpočet musí být přijat nadpoloviční většinou. Není-li schválen, hospodaří obec 

podle rozpočtového provizoria. Každý měsíc obec Ministerstvu financí předkládá 

zprávu o svém hospodaření19.  

Kontrolu hospodaření obce dle rozpočtu provádí finanční výbor, který je zřízen 

zastupitelstvem (má lichý počet členů, minimálně 3). Z důvodu změn právních 

předpisů či organizačních změn je někdy potřeba provádět změny i v rozpočtu. Tyto 

změny jsou označovány jako rozpočtová opatření. 

Po skončení daného roku je nutné zpracovat závěrečný účet obce podle podrobné 

rozpočtové skladby a nechat jej přezkoumat krajským úřadem nebo auditorem. 

Následně je tento závěrečný účet vyvěšen na úřední desce a poté projednán 

zastupitelstvem.  

 Obec může zřizovat peněžní fondy, potom příjmy a výdaje fondů se stávají 

příjmy a výdaji obce a tyto prostředky se tak v rozpočtu objevují dvakrát. Je tedy 

nutné provést konsolidaci rozpočtu. Nejčastěji bývají zřizovány následující fondy: 

Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond, Fond na rekultivaci skládky  

a podobně. Fondy mohou nést jiné názvy nebo být zřizovány bez konkrétního účelu. 

Obec však není povinna použít žádné fondy. 

 

 

 

 

 

                                                
19 Tzv. výkaz Fin 2-12 M 
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3.5. Rozpočtová skladba 

 

 Rozpočtová skladba se používá pro členění finančních operací ve všech 

veřejných rozpočtech, tedy i v rozpočtech obcí. Je dána vyhláškou  

MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Rozpočtová skladba uplatňuje čtyři základní hlediska třídění: 

1. Odpovědnostní hledisko třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, není povinné 

použití u územně samosprávných celků. 

2. Druhové hledisko třídí finanční operace na příjmy, výdaje a financování. 

Příjmy jsou všechny nenávratně inkasované prostředky, nezahrnují peníze 

vypůjčené ke krytí výdajů (třídy 1-daňové příjmy, 2-nedaňové příjmy,  

3-kapitálové příjmy, 4-přijaté transfery-dotace). Výdaje jsou všechny 

nenávratně poskytnuté prostředky, nezahrnují splátky úvěrů (třídy 5-běžné 

výdaje, 6-kapitálové výdaje). Financování zahrnuje výpůjčky peněžních 

prostředků, splátky jistin půjček apod. (třída 8). Ke značení se používá 

čtyřmístný kód. Od nejvyšší úrovně je používáno označení: třída, seskupení 

položek, podseskupení položek, položka. 

3. Odvětvové hledisko používá třídění do 6 skupin: 

• 1.skupina- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

• 2.skupina- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

• 3.skupina- Služby pro obyvatelstvo, 

• 4.skupina- Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

• 5.skupina- Bezpečnost státu a právní ochrana, 

• 6.skupina- Všeobecná veřejná správa a služby.  

4. Konsolidační hledisko je spojeno s konsolidací rozpočtů, to znamená 

vyloučení dvoj či vícenásobně prováděných operací s jedněmi prostředky. 

Konsolidací se nemění výsledná bilance, ale objem prostředků se sníží  

o stejnou částku na straně příjmů i na straně výdajů. Konsolidace se provádí 

například po uskutečnění finančních operací mezi obcí a jejími fondy. 

Pomocí rozpočtové skladby je možné porovnávat rozpočty a hospodaření mezi 

jednotlivými obcemi nebo mezi různými obdobími jedné obce. 
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3.6. Příjmy obcí 

 

Příjmy obecních rozpočtů jsou vymezeny rozpočtovými pravidly (zákon  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů). Přehledněji však lze příjmy roztřídit podle rozpočtové skladby (dle 

druhového hlediska třídění), a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a dotace. 

 

 

3.6.1. Daňové příjmy obcí 

 

 Daňové příjmy obcí se řídí právní úpravou v zákoně č. 243/2000 Sb.,  

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům  

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění. 

Obce mají daňovou pravomoc u některých druhů příjmů, to znamená, že 

mohou ovlivnit výši daní. Platí to u daně z nemovitostí a místních poplatků.  

Daňové příjmy tvoří asi 56 % 20 celkových příjmů obce, tyto příjmy tvoří příjmy 

z daní a příjmy z poplatků. Část daně z příjmů je obcím poskytována od roku 2001  

a to podle hlediska velikosti a podle skutečného počtu obyvatel. Do 31.12.2007 

existovalo 14 velikostních kategorií s koeficienty od 0,4213 u nejmenších obcí, až po 

2,7611 v Praze. Od 1.1.2008 se používá pouze 6 velikostních kategorií s koeficienty 

od 1,0 do 4,2098. Také byla zavedena nová kritéria- prostý počet obyvatel a území 

obce. 

 

 

Druhy daní (uvedená výše daní byla platná do 31.12. 2007) 

 

1. Daně svěřené, kdy státem stanovená daň plyne do rozpočtu obce v plné výši: 

• Daň z příjmů právnických osob, pokud touto právnickou osobou je sama obec. 

• Daň z nemovitostí, při jejímž výběru mají obce částečnou pravomoc při 

stanovení koeficientu pro výpočet daně. Tento koeficient závisí na velikosti 

obce. 

                                                
20 Údaj z roku 2007 
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2. Daně sdílené, kdy státem stanovená daň je rozdělena do rozpočtů obcí, krajů, 

státu: 

• Daň z přidané hodnoty,rozpočtům obcí rozděleno 20,59 % celorepublikového 

výnosu. 

• Daň z příjmů fyzických osob srážková, obcím rozděleno 20,59 % výnosu. 

• Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, obcím rozděleno 22,09 % 

výnosu. 

• Daň z příjmů fyzických osob z podnikání, obcím rozděleno 42,354 % výnosu. 

• Daň z příjmů ostatních právnických osob, obcím rozděleno 20,59 % výnosu. 

 

Od 1.1. 2008 nastaly následující změny v rozpočtovém určení daní: 

• Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb, celý výnos 

plyne do rozpočtu obce. Daň se vypočítává pomocí koeficientů (od 1 - 4,5), 

navíc obec koeficient může o 1 stupeň zvýšit, nebo až o 3 stupně snížit. Výnos 

z této daně tvoří asi 4 % celkového příjmu obcí. V přepočtu na 1 obyvatele 

obvykle vyššího výnosu dosahují menší obce. Chce-li obec uplatnit změnu 

stanovených koeficientů, musí zastupitelstvo vydat závaznou vyhlášku. 

• Daň z příjmů právnických osob, kdy touto právnickou osobou je sama obec. 

Obce platí daň ze zdanitelných činností a celý výnos se vrací zpět do rozpočtu 

obce. Daň je však třeba vykázat na straně výdajů i příjmů. 

• Daň z příjmů fyzických osob z podnikání- do rozpočtu obce plyne 30 % výnosu 

daně podnikajících občanů, kteří mají trvalý pobyt na území obce.  Dále je pak 

obci přiděleno 21,4 % z 60 % celkového výnosu daně z příjmu fyzických osob, 

zbývající část je dělena do rozpočtů krajů a státu.. 

• Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti- z celostátního výnosu je 

obcím rozděleno 1,5 % podle počtu pracovních míst v jednotlivých obcích. 

Dále pak 21,4 % výnosu podle velikostní skupiny, počtu obyvatel a rozlohy. 

• Daň z příjmů fyzických osob srážková, daň z příjmů ostatních právnických 

osob a DPH – u těchto daní je z celostátního výnosu obcím rozděleno 21,4 %- 

podle velikosti,počtu obyvatel a rozlohy. 

 

Z výnosu sdílených daní se stanovený podíl 21,4 % rozděluje obcím podle tří kritérií: 

- 3 % z této částky se rozděluje podle výměry obce, 
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- 3 % se rozděluje podle prostého počtu obyvatel, 

- 94 % se rozděluje podle počtu obyvatel upraveného koeficientem postupných 

přechodů (tyto koeficienty jsou stanoveny v hodnotě od 1,0 až po 4,2098). 

 

 

Druhy poplatků 

 

1. Místní poplatky, kterých je ze zákona21 stanoveno 9 druhů, obec sama si může 

rozhodnout, které poplatky bude vybírat, musí však vydat obecně závaznou 

vyhlášku. Zákonem jsou stanoveny maximální sazby. Mezi místní poplatky patří: 

a) poplatek ze psů (až 1500 Kč/pes/rok) 

b) poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (až 15 Kč/os/den) 

c) poplatek za užívání veřejného prostranství (výkopové práce, dočasné stavby, 

reklamní cedule…až 10 Kč/m²) 

d) poplatek ze vstupného (platí pořadatel, až 20%) 

e) poplatek z ubytovací kapacity (platí ubytovatel, až 4 Kč/lůžko/den) 

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí měst 

(sazba činí až  20 Kč/den) 

g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (sazba 1000 až 5000 Kč za tři 

měsíce za každý provozovaný výherní hrací přístroj) 

h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění  

a odstraňování komunálních odpadů (sazba až 500 Kč/os/rok) 

i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace. 

 

2. Správní poplatky vybírají obce při výkonu přenesené působnosti (podle zákona 

č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Úkony, na 

které se poplatky vztahují, jsou vymezeny v sazebníku poplatků, který tvoří přílohu  

k zákonu22. Mohou být stanoveny pevnou částkou (tyto poplatky se hradí před 

provedením úkonu), nebo procentem (jsou splatné do 15 dnů po doručení platebního 

výměru). Mezi správní poplatky se řadí např. poplatky za ověření podpisů, vydání 

stavebního povolení, vydání živnostenského oprávnění apod. 

                                                
21 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
22 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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3. Poplatky spojené s životním prostředím- výnos jde do Státního fondu životního 

prostředí, část plyne i do rozpočtu obcí. Např. za vypouštění odpadních vod, 

znečištění ovzduší, uložení odpadů, odvod z výtěžku z provozování loterií, poplatek 

za komunální odpad. 

 

 

3.6.2. Nedaňové příjmy obcí 

 

 Nedaňové příjmy je možné také označit jako uživatelské poplatky. Vznikají 

z vlastní hospodářské činnosti, řadí se k nim například platby za vodné, stočné, za 

užívání obecních bytů (přičemž výše nájemného je omezena a každoročně se mírně 

zvyšuje), svoz komunálních odpadů (cena za odvoz je regulována, lze do ní zahrnout 

i náklady na úklid komunikací a veřejných ploch), vstupné do kulturních zařízení, 

kabelová televize, školné v mateřských školách a školních družinách23 a podobně. 

Mezi nedaňové příjmy obcí patří také příjmy od vlastních neziskových 

organizací, příjmy z vlastního podnikání, příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku, 

příjmy z obchodování s cennými papíry. Nedaňovými příjmy jsou také příjmy 

z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce24, přijaté peněžité dary  

a příspěvky, přijaté splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje nekapitálového 

majetku atd. 

 

 

3.6.3. Kapitálové příjmy obcí 

 

 Kapitálové příjmy plynou obcím pouze z prodeje dlouhodobého majetku, 

například nemovitostí, či akcií. Jsou to příjmy ovlivnitelné a rozhodnutí o převodu 

majetku je plně v kompetenci zastupitelstva obce25. 

 

 

 

 

                                                
23 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
24 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
25 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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3.6.4. Dotace 

 

 Dotace obcím jsou poskytovány z jiných veřejných rozpočtů, a to ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů, z fondů Evropské unie. Je zapotřebí 

rozlišovat dvě základní skupiny: dotace nárokové a nenárokové. 

 

Nárokové dotace dostávají obce automaticky, pravidelně, aniž by o ně musely 

žádat, musí ovšem splnit stanovená kritéria. V roce 2008 byly poskytovány příspěvky 

na školství, příspěvky na vybraná zdravotnická zařízení, na výkon státní správy, na 

výkon zřizovatelských funkcí. 

• Příspěvek na školství je poskytován obcím, které zřizují mateřské a základní 

školy, a to podle počtu žáků (ve výši 1320/žáka). Vztahuje se na všechny 

žáky, kteří školu navštěvují, i pokud dojíždí z jiné obce. Slouží na provoz 

zařízení,  energii, údržbu a podobné výdaje.  

• Dotace na vybraná zdravotnická zařízení jsou poskytovány například na jesle. 

• Dotace na výkon státní správy dostávají všechny obce, protože každá státní 

správu vykonává. Dotace je určena na příslušnou činnost a počet obyvatel, 

takže nejen pro obyvatele v obci žijící, ale i pro obyvatele jiné obce, pro které 

je činnost vykonávána. Dotace se vztahují na následující činnosti: obce se 

samostatnou působností, obce s působností matričního úřadu, obce 

s působností stavebního úřadu, obce s pověřeným obecním úřadem, obce 

s rozšířenou působností. 

• Dotace na výkon zřizovatelských funkcí jsou určeny na výkon funkcí, které po 

ukončení činnosti okresních úřadů přešly na obec. Kritériem je rozsah činnosti. 

• Dotace na školství jsou určeny na pokrytí nákladů na školní pomůcky a platy 

učitelů. Dříve byly poskytovány školskými a okresními úřady, nyní jsou 

poskytovány ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů, které je dál přerozdělují 

obcím a ty je přidělují jednotlivým školským zařízením.  

Dotace jsou poskytovány primárně ze státního rozpočtu. Nejdříve jsou příjmem krajů, 

které je rozdělují jednotlivým obcím. Kraje pak ještě poskytují obcím dotace na 

jednotky dobrovolných hasičů. 
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Nenárokové dotace jsou prostředky, které mohou obce získat ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtu kraje, z fondů EU. Obec se o ně musí 

ucházet na základě stanovených pravidel. Rozsah prostředků je omezen, obce musí 

předložit řádně propracované programy, aby mohly dotaci získat. Rozhodující je také 

hospodaření  obce. 

Příklady nenárokových dotací: výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury, 

výstavba domů s pečovatelskou službou, program obnovy venkova, rozvoj 

průmyslových zón, podpora českých divadel, ochrana zdrojů pitné vody, likvidace 

komunálních odpadních vod, podpora cestovního ruchu a jiné. 

 

 

3.7. Výdaje obcí 

 

 Převážnou část výdajů obcí tvoří alokační výdaje na zabezpečování veřejných 

statků. Rozčleněny jsou dle rozpočtové skladby na výdaje běžné (neinvestiční, které 

se pravidelně opakují) a kapitálové (investiční). 

 Obce ze svého rozpočtu mohou financovat rozmanité skutečnosti. Omezením 

je pouze výše rozpočtu, povinnost financovat výdaje dané zákonem a čtyři základní 

omezení výdajů: zákaz poskytování dotací politickým stranám, zákaz veřejné 

podpory, zákaz ručení za fyzické a právnické osoby, stanovení odměn zastupitelům  

a zaměstnancům úřadů26. 

 

 

3.7.1. Běžné výdaje 

 

 Běžné výdaje jsou pravidelně se opakující neinvestiční výdaje, které slouží 

k financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb obce. Zahrnují především 

výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, na péči o vlastní majetek  

a rozvoj, na výkon státní správy a podobně. Součástí běžných výdajů jsou např.  

i úroky z vypůjčených prostředků. 

                                                
26 Odměny jsou stanoveny nařízením vlády a musí se dodržovat. Odměňování se uskutečňuje podle vykonávané 
funkce, je stanovena základní částka, která se zvyšuje podle velikosti obce a podle počtu obyvatel. 
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 Detailně jsou běžné výdaje charakterizovány v příloze vyhlášky  

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Dle druhového hlediska třídění jsou zařazeny 

do 5. třídy a pak následují podseskupení položek: 

50.. výdaje na platy, ostatní platby z provedenou práci a pojistné 

51.. neinvestiční nákupy a související výdaje 

52.. neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 

53.. neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož 

subjektu 

54.. neinvestiční transfery obyvatelstvu 

55.. neinvestiční transfery do zahraničí 

56.. neinvestiční půjčené prostředky 

57.. neinvestiční převody Národnímu fondu 

59.. ostatní neinvestiční výdaje 

 

 

3.7.2. Kapitálové výdaje 

 

 Kapitálové výdaje jsou určeny zejména k financování dlouhodobých 

investičních akcí, jako je např. stavba nových komunikací, výstavba domů 

s pečovatelskou službou apod. Jsou určeny k rozvoji obcí, jejich schvalování probíhá 

v rámci schvalování rozpočtu obce, je v kompetenci zastupitelstva. 

 Kapitálové výdaje jsou zařazeny do 6.třídy, pod třídou následuje opět 

podseskupení položek. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, třídí 

kapitálové výdaje následovně: 

61.. investiční nákupy a související výdaje 

62.. nákup akcií a majetkových podílů 

63.. investiční transfery 

64.. investiční půjčené prostředky 

65.. investiční převody Národnímu fondu 

69.. ostatní kapitálové výdaje 
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3.7.3. Odvětvové členění výdajů dle rozpočtové skladby27: 

 

 Dle rozpočtové skladby se člení výdaje do 6 skupin- odvětvové třídění:  

• 1.skupina- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (obhospodařování 

půdy, lesů, rybníků ve vlastnictví obce) 

• 2.skupina- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (výstavba a údržba 

komunikací -silnice, chodníky; provoz veřejné silniční a železniční dopravy, 

vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, těžební průmysl, činnosti 

spojů) 

• 3.skupina- Služby pro obyvatelstvo -financování školství (mateřské školy, 

základní školy, školní jídelny, družiny, kluby); kultura a církve (divadla, kina, 

galerie, muzea, ochrana památek, knihovny, činnost církví); zdravotnictví 

(ambulantní i ústavní péče), tělovýchovná činnost (sportovní zařízení 

v majetku obce, podpora sportovních klubů); komunální služby (čistota 

obce,veřejná zeleň, veřejné osvětlení, hřbitov); bydlení v majetku obce; životní 

prostředí (příroda a krajina, nakládání s odpady) 

• 4.skupina- Sociální věci a politika zaměstnanosti (dávky a podpory v sociálním 

zabezpečení, domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, politika 

zaměstnanosti) 

• 5.skupina: Bezpečnost státu a právní ochrana (obrana, obecní policie, požární 

ochrana, soudnictví) 

• 6.skupina: Všeobecná veřejná správa a služby (regionální a místní správa, 

politické strany, finanční operace) 

Ke značení je opět používán čtyřmístný kód. Nejpodrobnějším hlediskem je paragraf, 

nad ním stojí pododdíl, oddíl a skupina.  

 

 

3.8. Financování 

 

 Rozpočet obce je možné schválit jako schodkový pouze v případě, že je 

zajištěno financování tohoto schodku. Možnosti financování jsou28: 

a) finanční prostředky z minulých let 
                                                
27 Zdroj: Rozpočtová skladba 
28 Zákon č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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b) smluvně zabezpečená půjčka, úvěr, návratná finanční výpomoc nebo výnos 

z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. 

 Tyto prostředky jsou sledovány v rozpočtové skladbě ve třídě 8- financování. 

Prostředky mohou plynout z bank (tuzemských i zahraničních), podniků a dalších 

organizací apod. Taktéž se zde projeví uhrazené splátky vypůjčených prostředků. 

 Třída 8 má následující podseskupení položek: 

• 81.. financování z tuzemska 

• 82.. financování ze zahraničí 

• 89.. opravné položky k peněžním operacím 

 

 

3.9. Závěrečný účet obce29 

 

 Závěrečný účet je shrnutím údajů o plnění rozpočtu, jsou zde podrobně 

rozvedeny příjmy a výdaje v členění dle rozpočtové skladby, údaje o majetku, 

finančních operacích i o financování. Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování 

finančních vztahů k ostatním územním rozpočtům, ke státnímu rozpočtu, státním 

fondům a Národnímu fondu. 

 Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce 

obce, aby se k němu obyvatelé mohli vyjádřit. Následuje projednání obecním 

zastupitelstvem. Závěrečný účet je schválen „bez výhrad“ nebo „s výhradami“, v tom 

případě pak následují opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  

 Obec je povinna nechat přezkoumat výsledek hospodaření. Přezkoumání 

provádí krajský úřad nebo auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Zákon č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Zhodnocení hospodaření vybrané obce 

 

Vznik obce Nový Malín spadá již do doby hornické kolonizace ve 12. století, 

ovšem první písemné zmínky pochází až z roku 1350. Původně obec nesla jméno 

Frankštát, na Nový Malín byla přejmenována 13. července 1947, na počest vypálení 

Českého Malína a vyvraždění jeho obyvatel. 

V posledních 15 letech dochází k velkému rozvoji obce, 10krát se navýšila 

hodnota obecního majetku (v roce 2000 přesáhla hodnotu 100 milionů korun)30. 

Počet obyvatel se za tuto dobu zvýšil o 50 % (viz tabulka 2.2), v roce 1993 počet 

obyvatel překročil číslo 2000, v roce 2008 již v obci žilo přes 3000 obyvatel. 

Hospodaření obce je víceméně vyrovnané (roky 2004 – 2008 viz tabulka 4.1) 

Jsou vytvářeny základní technické podmínky pro ekonomický i ekologický 

rozvoj obce. 

 

 

4.1. Orgány obce Nový Malín 

 

Obec Nový Malín není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným obecním 

úřadem. Druh úřadu je zde obecní úřad obce. Úřad nevykonává státní správu31. 

 Orgány obce Nový Malín jsou: Zastupitelstvo obce Nový Malín a jeho výbory, 

Rada obce Nový Malín a její komise. Zastupitelstvo obce má 15 členů, je to kolektivní 

volený orgán, jeho členové jsou voleni na 4 roky. Ze svých členů pak dále volí Radu 

obce, která má 5 členů. 

 Představitelem obce je starosta pan Josef Minář, jeho zástupcem je 

místostarosta Mgr. Jiří Novák . 

 V obci jsou zřízeny následující výbory a komise: 

• Kontrolní výbor- 3 členové 

• Finanční výbor- 3 členové 

• Komise stavební- 4 členové 

• Komise životního prostředí- 5 členů 

• Komise přestupková- 3 členové 

                                                
30 Zdroj: Obecní úřad Nový Malín 
31 Zdroj: Ministerstvo financí ČR 
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• Sbor pro občanské záležitosti- 3 členové 

 

Obec je členem 3 svazků obcí : 

• Svazek obcí mikroregionu Šumperský venkov 

• IKT Štítecko 

• Místní akční skupina Šumperský venkov 

 

 

4.2. Vývoj hospodaření obce v letech 2004 – 2008 

 

 Ve sledovaných letech je v obci Nový Malín sestavován rozpočet jako 

vyrovnaný. Následně i skutečné příjmy a výdaje jsou víceméně vyrovnané, v letech 

2004, 2006 a 2008 hospodařila obec s mírným schodkem, který byl financován 

převážně ze zisku předchozího roku. V letech 2005 a 2007 skončilo hospodaření 

přebytkem.  

 

 

4.2.1. Porovnání příjmů a výdajů v letech 2004 – 2008 

 

 Nejvyšší příjmy i výdaje obce jsou v roce 2004, nejnižší naopak v roce 2007.32 

Daňové příjmy se každoročně mírně zvyšují. Je to způsobeno zvyšujícím se počtem 

obyvatel obce a tím pádem i vyšším počtem pracujících a podnikajících osob, 

z čehož vyplývají vyšší daňové odvody. Svou roli zde hraje jistě i skutečnost, že od 

1.1. 2008 nastaly změny v rozpočtovém určení daní. Jistý vliv má i inflace.  

Kapitálové příjmy jsou víceméně vyrovnané. 

Nejvyšší zisk z nedaňových příjmů zaznamenala obec v roce 2008. důvodem 

je příjem z hospodářské činnosti firmy Provozní Nový Malín, s.r.o., jejímž je obec 

zřizovatelem a vlastníkem. Předmětem její činnosti je zejména údržba investičního 

majetku a stavební činnost; zejména výstavba inženýrských sítí, budování občanské 

infrastruktury, provoz a údržba vodovodu, kanalizace, chodníků i ostatních 

komunikací. Provozní Nový Malín, s.r.o. vykonává také komerčně podobné činnosti 

pro občany a soukromé firmy. Je vlastníkem několika dodávkových a nákladních aut, 

                                                
32 Viz tabulka č. 4.1. 



 36 

bagru, buldozeru a další těžké techniky; hodnota strojového parku přesahuje 3,5 

milionu Kč. Druhou nejvyšší částkou za nedaňové příjmy je příjem z vlastní 

hospodářské činnosti. Obec je vlastníkem vodovodu a kanalizace, tudíž veškeré 

platby za vodné a stočné plynou do rozpočtu obce. 

Hlavní rozdíl mezi roky 2004 a 2007 je tvořen výší daňových příjmů a příjmů 

z dotací. V roce 2004 obec přijala nejvyšší částky na dotacích ze všech sledovaných 

let. Nejvyšší neinvestiční dotace obdržela ze strukturálních fondů a z rozpočtu kraje, 

vysokou částku také převedla z rozpočtových účtů vlastních fondů. 

  Porovnají-li se výdaje, je z tabulky č. 4.1. zřejmé, že běžné výdaje byly 

nejvyšší v roce 2004 a v následujících letech došlo k jejich výraznému snížení. 

Kapitálové výdaje jsou taktéž nejvyšší v roce 2004, a to převážně v oblasti 

odpadních vod (finance byly využity na budování splaškové kanalizace a čističky 

odpadních vod), v oblasti životního prostředí (rekultivace skládky průmyslového 

odpadu), v oblasti sociálních věcí, kde byla zainvestována stavba Domova 

s pečovatelskou službou. 

Vývoj hospodaření obce v uvedených letech zobrazuje tabulka č. 4.1., ve které 

jsou uvedeny veškeré příjmy i výdaje v tisících Kč. 

  

 

Tabulka č. 4.1. Vývoj hospodaření obce v letech 2004 – 2008 

 

        rok 2004       rok 2005       rok 2006       rok 2007       rok 2008 

příjmy daňové 17 922,18 19 991,45 20 572,75 23 242,73 26 519,03 

příjmy nedaňové 15 383,40 6 072,82 1 688,76 1 948,98 3 047,23 

příjmy kapitálové 3 815,80 3 799,14 4 401,29 1 977,10 7 061,05 

příjmy z dotací 58 804,51 24 404,51 29 969,89 13 868,13 19 511,23 

příjmy celkem 95 925,95 54 267,92 56 632,60 41 036,94 56 138,54 

konsolidace příjmů 17 740,81 10 166,09 6 274,33 100,69 1 382,17 

příjmy po konsolidaci 78 185,11 44 101,83 50 358,36 40 936,25 54 756,37 

            

výdaje běžné 47 080,13 30 846,21 26 447,19 16 388,96 18 754,64 

výdaje kapitálové 52 474,81 23 080,54 32 392,98 23 857,52 37 416,61 

výdaje celkem 99 554,94 53 926,75 58 840,17 40 246,48 56 171,25 

konsolidace výdajů 17 740,81 10 166,09 6 274,33 100,69 1 382,17 

výdaje po konsolidaci 81 814,09 43 760,66 52 565,85 40 145,79 54 789,08 

Pramen: závěrečné účty obce Nový Malín, vlastní zpracování 
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Graf č. 4.1. Příjmy obce Nový Malín v letech 2004 – 2008 
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Pramen: závěrečné účty obce Nový Malín, vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 4.2. Výdaje obce Nový Malín v letech 2004 – 2008 
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4.2.2. Příklady realizovaných investičních akcí  

 

Rok 2004 : 

ZŠ Nový Malín – přístavba učeben                       3,6 mil. Kč 

Rekultivace skládky průmyslového  odpadu       22,5 mil. Kč 

TI – inženýrské sítě – 15 RD                                 3,5 mil. Kč 

Splašková kanalizace – třetí etapa                      14,0 mil. Kč 

Vodovod  Nový Malín                                             4,0 mil. Kč 

Dům s pečovatelskou službou – druhá etapa        9,6 mil. Kč 

 

Rok 2005 : 

Splašková kanalizace - 312 přípojek                     7,4 mil. Kč 

Cyklostezka – stavba Šumperk                             7,2 mil. Kč 

Internet – 5 vysílačů, 106 domácností                   0,5 mil. Kč 

TI – lokalita Na Vyhlídce – 15 RD                          3,0 mil. Kč 

Opravy místních komunikací                                 2,0 mil. Kč 

Pitná voda – propojení   VDJ                                 2,8 mil. Kč 

 

Rok 2006 : 

ZŠ – přístavba jídelny, kuchyně, zateplení          15,0 mil. Kč 

Cyklostezka – stavba Šumperk                              7,0 mil. Kč 

Obecní úřad – fasáda, okna, střecha                     1,2 mil. Kč 

Opravy místních komunikací                                  4,0 mil. Kč 

TI – ve 3 lokalitách – celkem pro 51 RD                7,0 mil. Kč 

Internet do domácností – druhá etapa (dotace)     1,0 mil. Kč 

III. MŠ – přestavba na 4 sociální byty                    1,1 mil. Kč 

 

Rok 2007: 

Výstavba vodovodu v Mladoňově                          9,8 mil. Kč 

Cyklostezka – stavba spojnice N.M – Šumperk     2,5 mil. Kč 
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Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií 

K běžným denním úkonům současnosti patří prohlížení internetových stránek, 

vyhledávání potřebných informací, posílání e-mailové pošty a podobně. Proto se 

začal realizovat projekt IKT Štítecko. Je do něj zapojeno 16 obcí, finanční podporu 

poskytl Společný regionální a operační program (SROP). V rámci tohoto projektu 

využívá připojení k internetu přibližně 750 uživatelů. V každé ze zapojených obcí je 

také k dispozici místo s veřejným připojením k internetu, které mohou zájemci 

využívat zdarma. Pozitivní externalitou  projektu je  zvyšující se návštěvnost 

internetových prezentací jednotlivých obcí. 

 

Výstavba vodovodu v Mladoňově 

Projektová dokumentace byla zpracována již v roce 2004 a v únoru 2005 bylo 

zahájeno územní řízení. Stavební povolení nabylo právní moci v březnu 2006. Na 

výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace a čističky odpadních vod byla  od 

Ministerstva zemědělství přiznána dotace ve výši 4.602.000,- Kč a z vlastních zdrojů 

obec uvolnila 5.207.282,- Kč. I přesto bylo nutné s realizací vyčkat z důvodu vysoké 

finanční náročnosti. S finančním krytím a realizací pomohl obecní úřad Nový Malín. 

Vlastní práce na vodovodním řadu byly zahájeny v dubnu 2007. Výstavba byla velmi 

náročná v místních podmínkách úzkých uliček a skalnatého podloží, přesto koncem 

roku 2007 byla stavba zkolaudována. Celkem bylo vybudováno 83 přípojek. 

Výstavba vodovodu vyřešila dlouhodobý problém obce s nedostatkem pitné vody 

v Mladoňově. 

 

 

4.3. Rozpočet a následné hospodaření obce v roce 2008 

 

 Hospodaření obce začíná sestavením rozpočtu, který by měl být vyrovnaný. 

Jeho struktura vychází z rozpočtové skladby33. Celý proces začíná návrhem 

rozpočtu, následně jej projednávají orgány obce a na 15 dní musí být vyvěšen na 

úřední desce. Následuje schválení rozpočtu zastupitelstvem. Po skončení 

rozpočtového roku přezkoumává hospodaření auditor nebo krajský úřad. 

 

                                                
33 Rozpočtová skladba je určena vyhláškou č. 323/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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4.3.1. Rozpočtové příjmy obce v roce 2008 

 

 Při sestavování rozpočtu obec vychází z rozpočtového výhledu, který jsou 

obce povinny zpracovávat. Také se přihlíží ke skutečným příjmům a výdajům 

z předchozího roku. V tabulce č. 4.2. je uveden výsledek hospodaření za rok 2007, 

rozpočet na rok 2008 a  skutečný stav hospodaření k 31.12.2008. 

 

 

Tabulka č. 4.2. Rozpočtové příjmy obce v roce 2008 

 

Příjmy obce skutečnost 2007 rozpočet 2008 skutečnost 2008 

daňové příjmy 23 242 734,58 23 215 000 26 519 031,55 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 515 126,46 4 400 000 4 342 231,75 

daň z příjmů FO ze samostatně 
výdělečné činnosti 

955 661,35 900 000 1 561 551,94 

daň z příjmů FO podle zvláštní sazby 297 859,61 300 000 390 127,50 

daň z příjmů PO 5 405 943,98 5 500 000 6 861 800,30 

daň z příjmů PO- za obce 807 840,00 900 000 986 640,00 

DPH 8 188 596,00 8 600 000 9 679 360,00 

daň z nemovitosti 962 182,26 870 000 908 132,18 

správní poplatky 201 800,00 154 000 142 030,00 

místní poplatky 1 901 822,00 1 586 000 1 646 723,00 

nedaňové příjmy 1 948 986,36 1 441 000 3 047 229,61 

kapitálové příjmy 1 977 089,00 3 000 000 7 061 053,00 

dotace 13 868 125,91 5 857 000 19 511 232,06 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

 

4.3.2. Porovnání příjmů v letech 2007 – 2008 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou upraveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 

(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. 
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Z tabulky č. 4.2. vyplývá, že v roce 2008 byly daňové příjmy o více než 3,3 mil. 

Kč vyšší, než byl původní rozpočet. Oproti schválenému rozpočtu se snížil příjem 

pouze u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, příjmy z všech ostatních 

daní jsou proti očekávání vyšší. 

Největší nárůst je zaznamenán u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné 

výdělečné činnosti, daně z příjmů právnických osob.  

Zvýšení výnosů u těchto daní je způsobeno změnami v rozpočtovém určení daní, 

platnými od 1.1.200834.  

 Správní poplatky, jejich vyměřování a vybírání upravuje zákon  

č. 634/2004, Sb., o poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde vymezeny 

úkony, které podléhají zpoplatnění, splatnost poplatků, či podmínky osvobození od 

poplatků. Obec vybírá poplatek za ověřování podpisu (legalizace, vidimace) ve výši 

30,- Kč za podpis, za ověřování dokumentů ve výši 30,- Kč za každou ověřenou 

stranu. Správní poplatky jsou vybírány také za provozovaný výherní hrací přístroj a to 

v částce 16 000,-. Kč na 6 měsíců nebo 10 000,- Kč při platbě na 3 měsíce. 

Jak je zřejmé z tabulky č. 4.2., příjem ze správních poplatků je nižší oproti roku 2007 

i oproti původnímu rozpočtu. Je to mimo jiné způsobeno poklesem počtu výherních 

hracích přístrojů v obci 

 Místní poplatky, jejich druhy a maximální výše poplatku, jsou stanoveny 

zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec 

si sama rozhoduje, které poplatky bude vybírat a vydává obecně závaznou vyhlášku. 

V ní si určí konkrétní výši poplatku, ohlašovací povinnost vzniku a zániku poplatkové 

povinnosti, splatnost poplatku či případné osvobození od poplatku. 

Dne 3. 3. 2008 vydalo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008,  

o místních poplatcích, ve které stanovuje, které poplatky je možno v obci vybírat: 

• Poplatek ze psů- vztahuje se na každého psa, který je starší 3 měsíců, částka 

je stanovena ve výši 50,- Kč za psa prvního a 70,- Kč za každého dalšího. 

• Poplatek za užívání veřejného prostranství- vztahuje se například na 

výkopové práce, umístění dočasných staveb, zařízení určená k prodeji  

a poskytování služeb, reklamní zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků podobně. 

Jeho výše je rozdílná dle druhu práce či zařízení, podrobně jsou částky 

stanoveny ve vyhlášce obce č. 1/2008, o místních poplatcích. 

                                                
34 Podrobný popis těchto změn je uveden v kapitole 3.6.1. Daňové příjmy obcí 
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• Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč za každý přístroj 

za 3 měsíce. 

• Poplatek ze vstupného se liší podle toho, zda jsou pořádány jednorázové akce 

(např. plesy atd.), pak činí 5 % z úhrnné vybrané částky, nebo zda se jedná  

o pravidelně pořádané akce (např. diskotéky ve vinárně atd.), pak 

provozovatel odvádí částku 3 % z celkové částky vybraného vstupného. 

• Poplatek z ubytovací kapacity platí poskytovatel ubytování, a to ve výši 5,- Kč 

za lůžko a den. 

• Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu a kanalizace činí 200,- Kč za m². 

Za rok 2008 vybrala obec za místní poplatky nižší částku, než v roce 2007, přesto je 

tato částka vyšší, než byl původní rozpočet. Rozdělení vybraných částek na 

jednotlivé druhy poplatků ukazuje tabulka č. 4.3. Tak jako u správních poplatků se  

i zde projevil pokles počtu výherních hracích přístrojů. 

 

 

Tabulka č. 4.3. Místní poplatky v roce 2008 

 

druh poplatku       skutečnost 2007          rozpočet 2008       skutečnost 2008 

poplatek za psy 26 650 25 000 28 780 

poplatek za užívání 
veřejného prostranství 

1 789 172 1 500 000 1 560 477 

poplatek ze vstupného 1 000 1 000 800 

poplatek za provozovaný 
výherní hrací přístroj 

85 000 60 000 56 666 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

 

Nedaňové příjmy 

 Nedaňové příjmy je možné označit také jako uživatelské poplatky. Vznikají 

především z vlastní hospodářské činnosti, patří k nim také příjmy od vlastních 

neziskových organizací, z vlastního podnikání, z pronájmu majetku a podobně.  

V roce 2008 měla obec Nový Malín nedaňové příjmy 1,5krát tak vysoké ve srovnání 

s rokem 2007, a dvakrát vyšší oproti původnímu rozpočtu (viz. tabulka č. 4.2.)  

Obec  má následující nedaňové příjmy: 
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• příjem z knihovnické činnosti, 

• příjem za pronájem pozemků a nemovitostí (mezi tyto příjmy patří např.  

i poplatky za hroby, které se platí vždy co 15 let a činí 200,- Kč za urnový 

hrob, 250,- Kč za jednomístný, 500,- Kč za dvoumístný hrob atd.), 

• příjem za sběr a svoz komunálních odpadů (svoz probíhá vždy jedenkrát za 

14 dní, a to v úterý), jednorázový odvoz činí 50,- Kč, za půlroční známku 

občané zaplatí 400,- Kč, za roční 800,- Kč, 

• příjem za poskytování osobní asistence a pečovatelské služby, 

• příjmy z činnosti místní správy (za sankce, neinvestiční dary), 

• příjmy z finančních operací (úroky, dividendy). 

 

Kapitálové příjmy 

 Kapitálové příjmy vznikají obcím pouze z prodeje dlouhodobého majetku. Jak 

je zřejmé z tabulky č. 4.2., za rok 2008 měla obec více než trojnásobné kapitálové 

příjmy oproti roku 2007, a více než dvojnásobné ve srovnání s původním rozpočtem. 

Je to způsobeno jednak prodejem dlouhodobého majetku a jednak přijatými 

příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (jedná se o výstavbu a údržbu místních 

inženýrských sítí). 

 

Přijaté transfery- dotace 

 Dotace jsou obcím poskytovány z jiných veřejných rozpočtů, a to ze státního 

rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a fondů Evropské unie. Rozlišujeme dvě 

základní skupiny- dotace nárokové a nenárokové35. 

 Obec Nový Malín nespoléhá pouze na získávání dotací ze strukturálních 

fondů EU, jelikož je těžké splnit uložené podmínky, a navíc se budou poskytovat 

pouze po omezenou dobu. Obec se spíše soustřeďuje na získání dotací v rámci 

České republiky, a to ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů a státních fondů. 

 Výši přijatých dotací demonstruje tabulka č. 4.4.  Je z ní patrno, že v roce 

2008 se oproti roku předchozímu výrazně zvýšil objem dotací, a to převážně dotací 

investičních. Taktéž se zvýšil podíl částky převedené z vlastních fondů.  

 

 

                                                
35 Bližší popis nárokových i nenárokových dotací je uveden v kapitole 3.6.4. Dotace 
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Tabulka č. 4.4. Přijaté dotace 

 

Dotace podle druhu:  rok 2007 rok 2008 

neinvestiční přijaté 
transfery 

1 515 463 1 549 067 

převody z vlastních fondů 2 100 688 5 882 165 

investiční přijaté transfery 10 251 974 12 080 000 

přijaté dotace celkem 13 868 125 19 511 232 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

Příklady přijatých dotací v roce 2008 : 

• Kanalizace a čistička odpadních vod Mladoňov – od roku 2006 probíhá 

investiční akce „Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Mladoňov“. Výstavba 

splaškové kanalizace navazuje na již dokončenou stavbu obecního vodovodu. 

Celkové náklady činí 10,2 mil. Kč, z toho část pokrývají příjmy z dotace-  

5 mil. Kč zajistil Krajský úřad Olomouckého kraje. První etapa proběhla v dolní 

části obce, kde již počátkem roku 2008 byly položeny části vedlejší větve. 

Směrem k horní části pak byl pokládán hlavní řad. Souběžně s pokládkou 

kanalizace byla zahájena výstavba biologické čističky v prostoru Látalovy 

louky. Nyní jsou již práce na čističce dokončeny a stavbu čeká kolaudace.  

Mladoňov se tak stává jednou z nejmenších obcí, která je vybavena vlastním 

vodovodem a kanalizací s čističkou. 

• Technická infrastruktura v oblasti „K Lužím“- rychlý rozvoj obce vyžaduje 

neustálou přípravu vhodných míst pro bytovou i smíšenou zástavbu. 

Problémem je, že obec nevlastní vhodné pozemky, zástavba tedy vzniká na 

pozemcích ve vlastnictví soukromých osob a to přináší spoustu potíží  

a problémů. Bylo tedy nutné oslovit všechny vlastníky pozemků v této lokalitě 

a zahájit s nimi jednání, za jakých podmínek provede obec zasíťování 

pozemku. Také bylo potřeba je přesvědčit o výhodnosti tohoto projektu, neboť 

rozdíl mezi cenou zemědělské půdy a cenou zasíťovaného pozemku je 

obrovský.  Každý vlastník  měl  k projektu nějaké připomínky, v současné 

době je v jednání již 14. zastavovací studie, v návrhu je 43 rodinných domů  

a 6 řadových RD. Celkové náklady činí 3,1 mil. Kč, dotaci 1,5 mil, Kč poskytlo 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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• Cyklostezka- v létě  roku 2008 byla dokončena první etapa cyklostezky, a to 

spojnice obcí Nový Malín a Šumperk. Na podzim roku 2008  se započalo 

s realizací druhé etapy přímo v obci, výstavba by měla být ukončena v první 

polovině roku 2009. Úsek II. etapy je financován z prostředků Evropského 

fondu pro regionální rozvoj částkou 7.397.167,- Kč a obcí Nový Malín částkou 

1.350.000,- Kč. 

• Zateplení III.MŠ – v rámci oprav III.MŠ bylo provedeno celkové zateplení 

budovy, výměna oken a výměna dveří. Náklady činily 2,987 mil. Kč, z toho 

dotaci 2,091 mil. Kč poskytl Státní fond životního prostředí. 

• Jímací území „Pod Lesem“ –celkové náklady 1,6 mil. Kč, dotaci 592 tis. Kč 

poskytlo Ministerstvo zemědělství 

• Socha Panny Marie Immaculaty 

• Oprava požární techniky 

• Místní knihovna 

 

 

4.3.3. Rozpočtové výdaje obce v roce 2008 

 

 Obec ze svého rozpočtu může financovat téměř cokoli, ovšem výdaje mají 

různé priority. Prvořadým úkolem a posláním obce je zajistit běžné- neinvestiční- 

výdaje, tzn. financování veřejně prospěšných zařízení (školy, zdravotnická zařízení, 

knihovny, muzea, atd.), financování veřejných statků (veřejné osvětlení, údržba 

veřejné zeleně, úprava veřejných ploch, oprava komunikací, svoz komunálního 

odpadu apod.). Až druhořadé je financování  investičních aktivit obce- tzn. kapitálové 

výdaje. 

 Při sestavování rozpočtu se vychází z rozpočtové skladby, z odvětvového 

třídění výdajů36. Tabulka č. 4.5. ukazuje uskutečněné výdaje v roce 2007, rozpočet 

na rok 2008 a skutečné výdaje v roce 2008.  

 

 

 

 

                                                
36 Odvětvové třídění výdajů viz. kapitola 3.7.3. Odvětvové členění výdajů dle rozpočtové skladby 
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Tabulka č. 4.5. Rozpočtové výdaje obce v roce 2008  

 

        výdaje 2007        rozpočet 2008 skutečné výdaje 
2008 

běžné výdaje 16 388 961,88 17 398 000 18 754 636,94 

kapitálové výdaje 23 857 517,80 15 479 000 37 416 607,50 

výdaje celkem 40 246 479,68 32 877 000 56 171 244,44 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4.5. je zřejmé, že výdaje v roce 2008 byly podstatně vyšší, než 

v roce 2007 i než původní rozpočet. Důvodem jsou vysoké investiční výdaje na 

stavbu cyklostezky, stavba kanalizace a čističky odpadních vod a oprava III.MŠ37. 

 

 

4.3.4. Financování 

 

 V případě, že hospodaření obce skončí deficitem, jsou dvě možnosti 

financování: 

a) finanční prostředky z minulých let 

b) smluvně zabezpečená půjčka, úvěr, návratná finanční výpomoc nebo výnos 

z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. 

 Prostředky mohou plynout z tuzemských i zahraničních bank, podniků, či 

dalších organizací. Výsledek hospodaření v roce 2008 ukazuje tabulka č. 4.6. 

 

Tabulka č. 4.6. Výsledek hospodaření obce v roce 2008, v Kč 

 

příjmy celkem 56 138 540 

konsolidace příjmů 1 382 170 

příjmy po konsolidaci 54 756 370 

výdaje celkem 56 171 250 

konsolidace výdajů 1 382 170 

výdaje po konsolidaci 54 789 080 

výsledek hospodaření -32 710 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

                                                
37 Viz. přílohy č. 6 a č. 8 Rozpočet obce Nový Malín 2008, 2009 
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 Z tabulky č. 4.6.  je vidět, že hospodaření skončilo deficitem v hodnotě  

-32 710 Kč, tento byl financován z přebytku hospodaření předchozího roku38. 

 

 

4.4. Rozpočet obce na rok 2009 

 

 Rozpočet  obce na letošní rok prošel všemi povinnými procedurami39  

a následně byl schválen dne 10.2.200940 jako vyrovnaný.  

 

 

4.4.1. Rozpočtové příjmy a výdaje obce na rok 2009 

 

Tabulka č. 4.7.a. zobrazuje skutečné příjmy v roce 2008 a  schválený rozpočet 

na rok 2009. Z tabulky je viditelný nárůst příjmů, převážně dotací. Tabulka č. 4.7.b. 

ukazuje očekávané příjmy z místních poplatků v podrobném rozpisu. 

 

Tabulka č. 4.7.a. Rozpočtové příjmy obce dle rozpočtu na rok 2009 

Příjmy obce skutečnost 2008 v Kč rozpočet 2009 v Kč 

daňové příjmy 26 519 031,55 26 400 000 

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 342 231,75 4 300 000 

daň z příjmů FO ze samostatně 
výdělečné činnosti 

1 561 551,94 1 500 000 

daň z příjmů FO podle zvláštní sazby 390 127,50 390 000 

daň z příjmů PO 6 861 800,30 6 800 000 

daň z příjmů PO- za obce 986 640,00 1 000 000 

DPH 9 679 360,00 9 600 000 

daň z nemovitosti 908 132,18 1 100 000 

správní poplatky 142 030,00 140 000 

místní poplatky 1 646 723,00 1 569 000 

nedaňové příjmy 3 047 229,61 1 539 000 

kapitálové příjmy 7 061 053,00 4 100 000 

dotace 19 511 232,06 30 302 000 

Příjmy obce celkem 56 138 546,00 62 341 000 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

                                                
38 Viz. tabulka č. 4.1. 
39 Podrobně rozepsány v kapitole 3.4. Rozpočet obce 
40 Zdroj: Obecní úřad Nový Malín 
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Tabulka č. 4.7.b. Výnosy z místních poplatků dle rozpočtu na rok 2009 

 

druh poplatku                                   v Kč 

poplatek za psy 28 000 

poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

1 500 000 

poplatek ze vstupného 1 000 

poplatek za provozovaný výherní 
hrací přístroj 

40 000 

celkem místní poplatky 1 569 000 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 

 

 

  Při sestavování rozpočtu se používá odvětvové třídění výdajů dle 

rozpočtové skladby. Plánované výdaje na rok 2009 dle rozpočtu ukazuje tabulka  

č. 4.8., výdaje jsou zde uvedeny jak v členění dle odvětvové struktury, tak v rozdělení 

na běžné a kapitálové. 

 

 

Tabulka č. 4.8. Výdaje na rok 2009 dle rozpočtu 

 

druh výdajů                    v Kč 

2. skupina 22 584 000 

3. skupina 32 976 000 

4. skupina 400 000 

5. skupina  600 000 

6. skupina 4 645 000 

výdaje celkem 61 205 000 

    

z toho- běžné výdaje 22 347 000 

            kapitálové výdaje 38 858 000 

    

splátka úvěru 1 136 000 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování 
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4.4.2. Dotace na rok 2009  

 

Již přiznané dotace 

• Cyklostezka- celkové náklady 8,7 mil. Kč, z toho přiznaná dotace 7,4 mil. Kč. 

Poskytovatelem je Regionální operační centrum Střední Morava. Plánované 

ukončení této etapy je 31.10.2009 

• Dostavba Základní školy- celkové náklady 18,180 mil. Kč, z toho dotaci  

16,361 mil. Kč poskytne Regionální operační program Střední Morava  

(z částky poskytnuté ROP je 15,452 mil. Kč dotováno z rozpočtu EU). 

Dostavba by měla být dokončena k 31.12.2009 

 

Prozatím jsou  přislíbené dotace na tyto projekty 

• Rekonstrukce fary a ZŠ v Mladoňově- Faru obec zakoupila z důvodu zřízení 

víceúčelového objektu. Přízemí bude sloužit pro účely OV Mladoňov – zázemí 

pro fungování osadního výboru, místnost pro hlášení místního rozhlasu  

a místnost s internetem. V další části bude v provozu lékárna, hygienická 

zařízení a část má sloužit jako ubytovací kapacita. Budova ZŠ patřila obci 

Oskava, která ji v červnu letošního roku bezúplatně převedla na obec Nový 

Malín. Původním záměrem byla přestavba na bytové jednotky nebo dům 

s pečovatelskou službou, ovšem vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce 

zůstane zachováno původní využití pro školní výuku. Obnova obou budov 

bude financována z dotace z Operačního programu životního prostředí 

(OPŽP), opravu vnitřních prostor zajistí obec na své náklady. 

• Ukazatele rychlosti a označení nebezpečných míst v obci Nový Malín. Cílem 

je zvýšení bezpečnosti chodců a žáků MŠ a ZŠ. Ukazatel rychlosti by měl být 

přemístitelný. Poskytovatelem bude Olomoucký kraj. 

• Výstavba chodníku 

• Oprava požární techniky 
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4.5. Rozpočtový výhled obce na roky 2010 – 2014 

 

 Povinností každé obce je sestavování rozpočtového výhledu. Sestavuje se na 

období 2-5 let, ovšem je zapotřebí jej každoročně aktualizovat. Tabulka 4.9. ukazuje 

rozpočtový výhled obce Nový Malín na období 2010 – 2014. Na jeho základě se 

sestavuje pravidelný roční rozpočet obce. 

 

 

Tabulka č. 4.9. Rozpočtový výhled 

 

  rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

příjmy daňové 21 030 20 500 23 115 23 225 22 925 

příjmy nedaňové 3 900 4 100 4 300 4 500 4 700 

příjmy kapitálové 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 

příjmy z dotací 46 690 25 300 35 085 34 325 18 725 

příjmy celkem 77 920 56 400 69 200 68 950 53 450 

splátka jistiny 
dlouhodobého úvěru 

                1 161         

výdaje běžné 19 700 19 900 20 100 20 300 20 500 

výdaje kapitálové 55 920 34 100 46 600 46 050 30 250 

výdaje ostatní                 2 300                 2 400                 2 500                 2 600                2 700  

výdaje celkem               79 781 56 400 69 200 68 950 53 450 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín, vlastní zpracování. 

 

 Z tabulky č. 4.9. je vidět, že pouze v roce 2010 je počítáno s výdaji vyššími, 

než jsou plánované příjmy. Důvodem je splátka dlouhodobého úvěru. V ostatních 

letech jsou již příjmy a výdaje vyrovnané.  
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5. Závěr 

 

Problematika financování územní samosprávy je velmi široká a složitá, 

stávající legislativa je poměrně nová a dochází k průběžným změnám. Základním 

pramenem financování obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala obec Nový Malín, která se - dle 

mého názoru - v posledních přibližně patnácti letech rychle rozrůstá a rozvíjí. 

 Cílem mé práce bylo představit vývoj hospodaření v této obci v několika 

předchozích letech (konkrétně za období 2004-2008) a následně detailně analyzovat 

příjmy, výdaje a ostatní aspekty rozpočtu za rok 2008. 

  

V první kapitole jsem představila historii obce, její demografický vývoj, situaci 

v obci, její vybavenost a také Strategický plán rozvoje obce. Především po roce 1991 

došlo k vysokému nárůstu počtu obyvatel a do roku 2008 se tento počet zvýšil  

o 50 %. Zatímco v roce 1991 se počet obyvatel teprve blížil číslu 2000, tak v roce 

2008 již přesáhl hodnotu 3000 obyvatel. Jelikož se do obce stěhují převážně mladé 

rodiny s malými dětmi, má obec velmi příznivou skladbu obyvatelstva proti 

celorepublikovému průměru. Dětská složka v obci tvoří téměř 20 % populace, naopak 

počet osob v důchodovém věku je pouze 15 %41. V obci počet narozených 

každoročně překračuje počet zemřelých a taktéž počet přistěhovaných převyšuje 

počet osob odhlášených. Meziroční přírůstky se pohybují přibližně mezi 50-100 

obyvateli. 

 

 Ve druhé kapitole jsem se věnovala obecným zásadám hospodaření obcí 

v České republice. Podrobné nastudování problému bylo podstatné pro porozumění 

základním principům. Popsala jsem stručně historii veřejné správy a definovala 

některé základní pojmy. Taktéž bylo důležité seznámení se s rozpočtovou skladbou, 

která se používá při sestavení rozpočtu. Mým cílem bylo srozumitelně představit 

veškeré druhy příjmů obcí (daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery) i výdajů 

obcí a získané znalosti následně zúročit ve třetí kapitole týkající se už konkrétní 

                                                
41 Procentuální hodnoty se vztahují k údajům z roku 2005  
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obce. Zjistila jsem, že pravidelné vysoké příjmy plynou obcím z daní sdílených, což  

se týká i analyzované obce. Tyto příjmy se přerozdělují podle tří kritérií (výměra 

obce, prostý počet obyvatel a počet obyvatel upravený koeficientem). Mezi sdílené 

daně patří DPH a daně z příjmů právnických osob a fyzických osob (srážková, ze 

závislé činnosti, z podnikání). Obec má určitou pravomoc ovlivnit výši svých 

daňových příjmů, a to u dvou druhů daní: daně z nemovitostí a daně z příjmů 

právnických osob, pokud touto osobou je sama obec. Nejvyšší příjmy ovšem obec 

získává v podobě dotací (včetně obce Nový Malín), a to nárokových, které jsou 

pravidelné, a nenárokových, o které ovšem musí obec požádat a splnit stanovená 

kritéria pro jejich získání. Dále jsem poukázala na výdaje obcí, které se dle způsobu 

použití člení na běžné (pravidelně se opakující provozní výdaje) a kapitálové (určené 

na investiční akce, díky kterým se obce rozvíjí a vzkvétají). 

 

Ve třetí kapitole jsem pak využila poznatky z obecné části a analyzovala 

konkrétní hospodaření vybrané obce – Nového Malína. Když jsem porovnala příjmy a 

výdaje obce v období let 2004 - 2008, zjistila jsem, že hospodaření obce je víceméně 

vyrovnané. Také jsem si potvrdila zjištění, že nejvyšší příjmy obci plynou z dotací a 

následují příjmy daňové, které se každoročně zvyšují. Určitý podíl na zvyšování 

daňových příjmů má zajisté i inflace, ale dle mých výpočtů není rozhodující. Zaměřila 

jsem se na místní poplatky, které obec vybírá - dle mého názoru - v přijatelné výši 

pro občany. Jako příklad bych uvedla: 

• Poplatek ze psů je v obci vybírán částkou 50 Kč za prvního a 70 Kč za 

druhého psa za rok, přičemž dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je možné za prvního psa vybírat až 

1500 Kč ročně a za druhého až o 50 % více. 

• Poplatek ze vstupného obec uplatňuje 3 % při pořádání pravidelných akcí  

a 5 % při jednorázových akcí, přičemž zákonem povolená sazba je až 20 % ze 

zaplaceného vstupného. 

• Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku obec vybírá částkou 200 Kč za 

m². Tato sazba není v zákoně stanovena maximální výší, je plně v kompetenci 

obce, avšak „sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního 

pozemku bez možnosti připojení a ceny s touto možností“42. 

                                                
42 Citováno ze zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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• Poplatek za provozování výherního hracího přístroje vybírá obec částkou 5000 

Kč za každý přístroj za tři měsíce, což je ze zákona maximální možná částka, 

kterou obec může vybírat.  

 

Obec využívá především dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů  

a státních fondů. Ve třetí kapitole jsem popsala některé realizované investiční akce, 

které jsou hrazeny z dotací a které usnadňují a zpříjemňují život občanům Nového 

Malína a přispívají  k rozšiřování a rozvoji obce. 

 Jistě by také bylo možné zvýšit příjmy obce z některých místních poplatků (ale 

- dle mého názoru - jsou stanoveny přesně dle potřeb občanů), či příjmy daňové. 

Obec má malé možnosti zaměstnávat své občany, proto velká část pracujících 

dojíždí do blízkého Šumperka. Zvýšení počtu pracovních míst by se jistě projevilo  

i na vyšších příjmech ze sdílených daní. Ovšem je to jen hypotéza, která by 

vyžadovala podrobnějšího zkoumání a prozatím přesahuje rámec této práce. 
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knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše). 

 

 

V Šumperku  dne 7. května 2009  

 

                                                 Miluše  Štolcová 

 
 
 
Svatováclavská 1973/1, 787 01 Šumperk 
 
 



 58 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1: Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk 

Příloha č. 2: Věkové složení obyvatel obce Nový Malín v roce 1991 

Příloha č. 3: Věkové složení obyvatel obce Nový Malín v roce 2005 

Příloha č. 4: Grafy příjmů a výdajů dle rozpočtu na rok 2009 

                    Graf č. 1: Příjmy na rok 2009 dle rozpočtu 

                    Graf č. 2: Výdaje na rok 2009 dle rozpočtu 

Příloha č. 5: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2008- Příjmy 

Příloha č. 6: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2008- Výdaje 

Příloha č. 7: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009- Příjmy 

Příloha č. 8: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009- Výdaje 

Příloha č. 9: Meziroční výše inflace v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1. Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk 

 
Pramen: Český statistický úřad: Mapa správního obvodu ORP Šumperk. 

Aktualizováno  4.5.2005  

http://www2.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/mapa_so_orp_sumperk 
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Příloha č. 2. Věkové složení obyvatel obce Nový Malín v roce 1991 

 

věkový 31.12.1991 (abs.)   31.12.1991 (relat.) 
interval muži ženy celkem   muži ženy celkem 

0-4 69 56 125   3,5 2,9 6,4 
5-9 68 59 127   3,5 3,0 6,5 

10-14 101 81 182   5,2 4,1 9,3 
15-19 105 103 208   5,4 5,3 10,7 
20-24 74 62 136   3,8 3,2 7,0 
25-29 48 61 109   2,5 3,1 5,6 
30-34 62 62 124   3,2 3,2 6,3 
35-39 81 91 172   4,1 4,7 8,8 
40-44 101 76 177   5,2 3,9 9,1 
45-49 54 62 116   2,7 3,2 5,9 
50-54 46 45 91   2,4 2,3 4,7 
55-59 43 42 85   2,2 2,2 4,4 
60-64 40 53 93   2,0 2,7 4,7 
65-69 35 41 76   1,8 2,2 3,9 
70-74 17 28 45   0,9 1,4 2,3 
75+ 28 59 87   1,4 3,0 4,4 

celkem 972 981 1953         
          
dětská sl. 238 196 434   12,2 10,0 22,2 
50 + 209 268 477   10,7 13,7 24,4 
60 + 120 181 301   6,1 9,3 15,4 
65 + 80 128 208   4,1 6,6 10,7 
70 + 45 87 132   2,3 4,5 6,8 
75 + 28 59 87   1,4 3,0 4,5 

index stáří (50+)   109,9      
index stáří (60+)   69,4      
index stáří (65+)   47,9      
index stáří (70+)   30,4      

index stáří (75+)   20,0         
 
 
Pramen: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3. Věkové složení obyvatel obce Nový Malín v roce 2005 
 
 

věkový 31.12.2005 (abs.)   31.12.2005 (relat.) 

interval muži ženy celkem   muži ženy celkem 

0-4 98 87 185   3,4 3,0 6,4 

5-9 94 75 169   3,3 2,6 5,9 

10-14 108 97 205   3,8 3,4 7,1 

15-19 105 88 193   3,7 3,0 6,7 

20-24 104 84 188   3,6 2,9 6,5 

25-29 134 122 256   4,7 4,2 8,9 

30-34 157 161 318   5,5 5,6 11,0 

35-39 123 94 217   4,3 3,3 7,6 

40-44 85 91 176   3,0 3,2 6,2 

45-49 85 91 176   3,0 3,2 6,2 

50-54 109 111 220   3,8 3,9 7,6 

55-59 109 91 200   3,8 3,2 7,0 

60-64 46 52 98   1,6 1,8 3,4 

65-69 33 49 82   1,1 1,7 2,9 

70-74 31 40 71   1,1 1,4 2,5 

75+ 37 80 117   1,3 2,8 4,1 

celkem 1458 1413 2871         

                

dětská sl. 300 259 559   10,4 9,0 19,5 

50 + 365 423 788   12,7 14,7 27,4 

60 + 147 221 368   5,1 7,7 12,8 

65 + 101 169 270   3,5 5,9 9,4 

70 + 68 120 188   2,4 4,2 6,5 

75 + 37 80 117   1,3 2,8 4,1 

index stáří (50+)   141,0         

index stáří (60+)   65,8        

index stáří (65+)   48,3        

index stáří (70+)   33,6        

index stáří (75+)   20,9         

 

Pramen: český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4. Grafy příjmů a výdajů dle rozpočtu na rok 2009 

 

 

Graf č. 1. příjmy na rok 2009 dle rozpočtu 

Rozpočet na rok 2009- příjmy 

1. daňové

2. nedaňové

3. kapitálové

4. dotace

 

Pramen: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009, vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 2. Výdaje na rok 2009 dle rozpočtu 

Rozpočet na rok 2009- výdaje 

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

 

Pramen: Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009, vlastní zpracování 
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Příloha č. 5. Rozpočet obce Nový Malín na rok 2008- Příjmy 

 

 OBEC NOVÝ MALÍN - ROZPOČET 2008 - příjmy 

§   
skut. 
2007 

rozp. 
2007  

rozp. 
2008 

 položka   v Kč v tis. Kč v tis. Kč  

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. 4 515 126 4 515 4 400 

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. 955 661 955 900 

1113 Daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby  297 859 297 300 

1121 Daň z příjmů právn. osob 5 405 943 5 406 5 500 

1211 DPH 8 188 596 8 188 8 600 

1122 Daň z příjmu za obce 807 840 808 900 

1361 Správní poplatky 201 800 202 154 

1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 5 902 6 5 

1341 Poplatek ze psů 26 650 26 25 

1343 Poplatek za užívání veřejného prost. 1 789 172 1 789 1 500 

1344 Poplatek ze vstupného 1 000 1 1 

1347 Poplatek za provozovaný VHP 85 000 85 60 

1351 Odvod výtěžku VHP       

1511 Daň z nemovitostí 962 182 962 870 

2460 Splátky půjčky 3 500 3   

4111 98187 volby       

4111 98071 volby       

4112 Dotace ze SR 536 959 537 557 

4122 hasiči 14 783 14   

4116 dotace pomník 170 000 170   

4116 13101-dotace úřad práce 793 721 794   

4131 převod z HČ 2 000 000 2 000   

4213 92703 nájemní byty 1 168 665 1 169   

4213 90578 doplatek dotace 1 121 309 1 121   

4216 29783 vodovod Mladoňov 4 602 000 4 602   

4216 17723 TI 1 440 000 1 440   

4222 00551 vodovod Mladoňov 920 000 920   

 4222 00605 dotace cyklotrasa 1 000 000 1 000 5 300 

2119 2343 příjmy z úhrad dobýv.prostoru 3 200 3   

          

3314 2111 Příjmy - knihovna 2 590 3 3 

          

3619 3111 Příjmy z prodeje pozemků 757 239 757 1 500 

3632 2131 Hřbitovní poplatky 35 390 35 10 

3633 3122 Příspěvky na TI 1 184 850 1 185 1 500 

3639 2131 Pronájmy pozemků 14 912 15 13 

3722 2111 Svoz komunálních odpadů - poukázky 553 705 553 531 

3742 2324 Přijaté příspěvky-bolševník 18 469 18   

3722 2329 Přijaté příspěvky - EKOKOM 343 798 344 250 

4351 2111 DPS-služby 365 269 365 350 

4351 2132 DPS-nájem 229 656 229 229 

6171 2210 Za přestupky 4 000 4 4 

6171 2111 Příjmy za vyhl. rozhlasem 360     

6171 3113 prodej automobilu 35 000 35   

6171 2119   8 530 8 1 
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6310 2141 Příjmy  z úroků 42 767 43 30 

6171 2321 Přijaté dary     15 

6171 2329 
Ostatní nedaňové příjmy-cestovné 
starosta 3 996 4 5 

6310 2142 Příjmy z podílu na zisku… 631     

6402 2222 fin.vypořádání-DPH z min.období 318 205 318   

8115 Financování     500 

CELKEM :   
40 936 

235 40 929 34 013 

 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín 
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Příloha č. 6. Rozpočet obce Nový Malín na rok 2008- Výdaje 

 

 OBEC NOVÝ MALÍN - ROZPOČET 2008 - výdaje 

§   
skut. 
2007 

rozp. 
2007  

rozp. 
2008 

 položka   v Kč v tis. Kč v tis. Kč  

2212 Silnice 1 370 883 1 370 521 

2212 Silnice-investice 1 872 849 1 873 1 000 

2140 Veřejný internet 33 821 34 50 

2219 Cyklostezka 50 424 50 50 

2219 Cyklostezka-investice 2 514 647 2 515 5 550 

2221 5193 Dopravní obslužnost 493 812 494 531 

2310 Pitná voda-investice 
12 314 

168 12 314 500 

2310 Pitná voda 356 542 357 500 

2321 Kanalizace - provoz 125 344 125 140 

                       investice 3 070 160 3 070 5 706 

2321 Luže     1 200 

13111 1. MŠ 39 990 40 40 

13111 3.MŠ - investice     500 

33111 3. MŠ 43 986 44 30 

3113 Základní škola - provoz dotace 2 187 572 2 187 2 224 

                            hrazeno obcí 207 857 208 300 

3113 Základní škola - investice       

3141 Školní stravování - provoz 5 993 6 10 

3326 Zachování kult.pam.     100 

3314 Knihovna 223 097 223 300 

3330 Činnosti reg. církví     300 

3322 Kulturní památky 235 819 236 100 

3341 Rozhlas a televize 245 545 245   

3392 KD Mladoňov 301 781 302 100 

3399 Vítání občánků,jubilanti,noviny 252 138 252 300 

3419 Sokolovna 200 000 200 250 

3419 Sokolovna-investice 333 395 333 250 

3511 Zdravotní středisko 102 318 102 135 

3612 Bytové hospodářství 105 413 105 70 

3612 Byt.hosp.-investice 1 530 536 1 531   

3631 Veřejné osvětlení 571 931 572 500 

3631 Veřejné osvětlení-investice 306 581 306 300 

3632 Hřbitov 102 752 135 40 

3633 RD - TI  978 432 978 103 

3636 Územní rozvoj 39 627 39   

3639 Komunální služby 2 995 528 2 995 2 900 

3699 Ostatní zálež.bydlení 1 415 720 1 416 650 

3722 Svoz komunálních odpadů 1 061 914 1 062 1 100 

3742 Likvidace bolševníků 18 469 18   

3743 Rekultivace skládky 88 410 88 80 

3744 Průlehy 47 420 47 500 

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 183 211 183 100 

3749 Terénní úpravy-pískovna     10 

4351 DPS 395 457 396 420 

5512 Požární ochrana 178 327 179 400 
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6171 Dotace nezisk.organizacím 187 500 187 270 

6112 Místní zastup. orgány 886 416 892 1 000 

6171 OÚ-investice 335 847 336   

6171 Daně a poplatky     1 000 

6171 Místní správa 2 020 516 2 022 2 652 

6171 Místní správa-sociální fond 64 352 80 80 

6310 Obecné výdaje - služby peněž. ústavů 13 526 13 15 

6402 Fin.vypořádání min.let 35 747 35   

CELKEM :   
40 145 

773 40 195 32 877 

  Splátka úvěru     1 136 

 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín 
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Příloha č. 7. Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009- Příjmy 

 

 OBEC NOVÝ MALÍN - ROZPOČET 2009 - příjmy 
§   skut. 2008 rozp. 2008  rozp. 2009 

 položka   v Kč v tis. Kč v tis. Kč  

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. 4 342 231 4 400 4 300 

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. 1 561 551 900 1 500 

1113 Daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby  390 127 300 390 

1121 Daň z příjmů právn. osoby 6 861 800 5 500 6 800 

1211 DPH 9 679 360 8 600 9 600 

1122 Daň z příjmu za obce 986 640 900 1 000 

1361 Správní poplatky 142 030 154 140 

1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 435 5 1 

1341 Poplatek ze psů 28 780 25 28 

1343 Poplatek za užívání veřejného prost. 1 560 477 1 500 1 500 

1344 Poplatek ze vstupného 800 1 1 

1347 Poplatek za provozovaný VHP 56 666 60 40 

1511 Daň z nemovitostí 908 132 870 1 100 

2460 Splátky půjčky 777 000     

4111 98193 volby 60 000     

4112 Dotace ze SR 556 900 557 602 

4116 13101-dotace úřad práce 114 823     

4116 9113229 dotace ÚP 102 750     

4116 9513229 dotace ÚP 308 246     

4116 33113234 dotace ÚP 42 750     

4116 33513234 dotace ÚP 242 250     

4116 34053 dotace knihovna 25 000     

4122 00209 dotace Immaculata 45 000     

4122 14004 dotace hasiči 11 348   500 

4122 00008 dotace hasiči 40 000     

  dotace na 3MŠ     2 200 

  dotace poldr     1 700 

  dotace ZŠ     15 000 

4131 převod z HČ 4 500 000   3 000 

4213 91628 dotace cyklo 4 988 000 5 300 7 300 

4216 17881 dotace Luže 1 500 000     

4216 29783 dotace Jímací území 592 000     

4222 00551 k+čov Mladoňov 5 000 000     

3314 2111 Příjmy - knihovna 3 013 3 3 

3511 2329 vyúčt.el.energie 1 153     

3619 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 106 153 1 500 1 100 

3632 2131 Hřbitovní poplatky 6 900 10 7 

3632 2329 vyúčt.el.energie 3 077     

3633 3113 prodej plynovodu 1 369 500     

3633 3122 Přispěvky na TI 4 585 400 1 500 3 000 

3639 2131 Pronájmy pozemků 14 150 13 13 

36392132 pronájem Jansová 6 176     

3639 2329 telef.popl.2007 7 023     

3722 2111 Svoz komunálních odpadů - poukázky 577 250 531 550 

3742 2324 Přijaté příspěvky-bolševník 15 000     

3722 2329 Přijaté příspěvky - EKOKOM 327 111 250 300 
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4351 2111 DPS-služby 325 184 350 400 

4351 2132 DPS-nájem 229 656 229 229 

6171 2210 Za přestupky 2 000 4 2 

6171 2111 Přílmy za vyhl. rozhlasem 622     

6171 2119 věcná břemena 6 900 1 5 

6310 2141 Příjmy  z úroků 51 479 30 30 

6171 2321 Přijaté dary 15 000 15   

6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy-jímací území 678 188 5   

6310 2142 Příjmy z podílu na zisku… 346     

8115 Financování   500   

CELKEM :   54 756 377 34 013 62 341 

 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín 
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Příloha č. 8. Rozpočet obce Nový Malín na rok 2009- Výdaje 

 

 OBEC NOVÝ MALÍN - ROZPOČET 2009 - výdaje 
§   skut. 2008 rozp. 2008  rozp. 2009 

 položka   v Kč v tis. Kč v tis. Kč  

2212 Silnice 141 860 521 500 

2212 Silnice-investice 1 270 591 1 000 1 000 

2212 Silnice-pozemky 271 580   300 

2140 Veřejný internet   50   

2219 Cyklostezka 39 843 50 50 

2219 Cyklostezka-investice 7 716 620 5 550 9 300 

2219 Cyklostezka-pozemky 41 000   200 

2221 5193 Dopravní obslužnost 531 260 531 577 

2310 Pitná voda-investice 3 042 502 500 2 000 

2310 Pitná voda-mzdy aj. 392 103 500 500 

2321 Kanalizace - provoz 83 050 140 150 

                       investice 17 212 423 6 906 8 007 

2321 kanalizace-pozemky 73 000     

13111 1. MŠ 25 997 40 104 

13111 3.MŠ - investice 3 714 869 500   

33111 3. MŠ 582 578 30 30 

3113 Základní škola - dotace na provoz 2 224 000 2 224 2 350 

                            hrazeno obcí 223 161 300 126 

3113 Základní škola - investice 165 948   17 000 

3141 Školní stravování - služby 5 600 10 10 

3326 Zachování kult.pam. 1 500 100 1 000 

3412   29 100     

3314 Knihovna 328 484 300 330 

3330 Činnosti reg. církví 423 347 300 400 

3322 Kulturní památky 149 766 100 100 

3392 KD Mladoňov + ZŠ 51 880 100 1 000 

3399 Vítání občánků,jubilanti,noviny 408 012 300 400 

3419 Sokolovna 404 095 250 250 

3419 Sokolovna-investice 167 307 250 250 

3429 Granty     100 

3511 Zdravotní středisko 223 321 135 200 

3612 Bytové hospodářství 92 696 70 90 

3631 Veřejné osvětlení 321 109 500 500 

3631 Veřejné osvětlení-investice 81 700 300 1 551 

3632 Hřbitov 25 480 40 40 

3633 RD - TI  1 685 739 103 300 

3639 Komunální služby 6 349 892 2 900 3 000 

3699 Ostatní zálež.bydlení 141 301 650 150 

3722 Svoz komunálních odpadů 1 096 197 1 100 1 200 

3742 Likvidace bolševníků 15 879   5 

3743 Rekultivace skládky 3 000 80 80 

3744 Průlehy 313 101 500 2 200 

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 110 618 100 200 

3749 Terénní úpravy-pískovna   10 10 

4351 DPS 378 533 420 400 

5512 Požární ochrana 376 937 400 600 
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6112 Místní zastup. orgány 958 205 1 000 1 000 

6115 volby 56 914     

6171 OÚ-investice       

6171 Daně a poplatky -944 270 1 000 100 

6171 Místní správa 3 302 043 2 652 3 450 

6171 Místní správa-sociální fond 119 014 80 80 

6310 Obecné výdaje - služby peněž. ústavů 14 686 15 12 

6402 Fin.vypořádání min.let     3 

CELKEM :   54 443 571 32 607 61 205 

  Splátka úvěru     1 136 

 

Pramen: Obecní úřad Nový Malín 
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Příloha č. 9. Meziroční výše inflace v letech 2004 – 2008, v procentech 

 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 

výše meziroční inflace 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 

 

Pramen: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

 


