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Anotace 

  

V předloţené bakalářské práci zhodnocuji moţnosti malých obcí při financování 

větších investičních projektů v zájmu rozvoje obce. Situaci znázorňuji na příkladu obce 

Vrskmaň, která se i přes nedostatek finančních zdrojů rozhodla nechat vybudovat 

příjezdovou komunikaci a chodník k nové bytové zástavbě. Cílem práce je osvětlení 

moţností čerpání finančních dotací obcemi jak ze zdrojů poskytovaných z fondů evropské 

unie tak ze zdrojů národních. V první části popisuji fungování a strukturu obcí. 

V následující kapitole jsem zaznamenal základy hospodaření obcí a rozepsal dotační tituly 

a moţnosti jejich čerpání. V další části jsem podrobněji na příkladu malé obce zpracoval 

komunální ekonomii a řešení finančního problému na nejniţší úrovni samosprávy.  

 

Klíčová slova - finanční zdroj, příjezdová komunikace, hospodaření obce, 

dotační titul, finanční problém, nejniţší úroveň samosprávy 

 

 

Summary 

The thesis evaluates small municipalities ability of finance the larger investment 

project in behalf of municipality development. The situation is described on example in 

Vrskmaň village, which has decided to build the access road together with the sidewalk for 

new housing project even if they are lack of financial resources. The thesis is aimed on 

explanation of ability how to use grant in aid as the resources provided from EU funds or 

the national resources. The first part is focused on functioning and structure of 

communities. The next chapter mention municipalities economy and describe doping title 

and possibilities of their implementation. Last part is describing example of the small 

municipalities local economy and solving the financial problem at the lowest level of self-

goverment in detail.  

 

 

Keywords - municipality, financial resource, access road, economy of 

municipality, doping title, financial problem, the lowest level of self-goverment 



 

Obsah: 

1 Úvod ................................................................................................................... 1 

2 Princip fungování obcí ....................................................................................... 2 

2.1 Územní uspořádání ....................................................................................... 2 

2.2 Obec ............................................................................................................. 2 

2.3 Zákon o obcích ............................................................................................. 3 

2.4 Orgány obce ................................................................................................. 4 

2.4.1 Zastupitelstvo obce ................................................................................. 4 

2.4.2 Rada obce ............................................................................................... 4 

2.4.3 Starosta obce........................................................................................... 4 

2.4.4 Obecní úřad ............................................................................................ 5 

2.4.5 Výbory, komise a zvláštní orgány .......................................................... 5 

3 Financování obcí ................................................................................................ 6 

3.1 Pravidla hospodaření obcí ............................................................................ 6 

3.1.1 Rozpočet obce ........................................................................................ 6 

3.1.2 Rozpočtový proces ................................................................................. 6 

3.1.3 Závěrečný účet ....................................................................................... 7 

3.1.4 Rozpočtová skladba ................................................................................ 9 

3.2 Příjmy obce ................................................................................................ 12 

3.2.1 Běţné příjmy ........................................................................................ 12 

3.2.2 Kapitálové příjmy ................................................................................. 21 

3.3 Výdaje obce ................................................................................................ 21 

3.3.1 Běţné neinvestiční výdaje .................................................................... 21 

3.3.2 Kapitálové investiční výdaje ................................................................ 21 

4 Program obnovy venkova ................................................................................ 22 

4.1 Program obnovy venkova na národní úrovni ............................................. 22 

4.1.1 Cíl programu obnovy venkova ............................................................. 22 

4.1.2 Dotační tituly, maximální výše dotací .................................................. 22 

4.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje ................................................ 24 

4.2.1 Cíl programu obnovy venkova Ústeckého kraje .................................. 24 

4.2.2 Vymezení oblastí Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ........... 25 

5 Případová studie – obec Vrskmaň ................................................................... 27 



 

5.1 Charakteristika obce ................................................................................... 27 

5.2 Orgány obce ............................................................................................... 27 

5.3 Hospodaření obce ....................................................................................... 28 

5.3.1 Stručné zhodnocení  hospodaření obce za poslední 4 roky .................. 28 

5.4 Zapojení obce do Mikroregionu Koridor ................................................... 31 

5.5 Realizace výstavby příjezdové komunikace a chodníku ............................ 32 

6 Závěr ................................................................................................................ 34 

 



Martin Leden: problematika výstavby v malých obcích 

2010 1 

1 Úvod 

Téma mé bakalářské práce problematika financování výstavby příjezdových 

komunikací a chodníků v malých obcích jsem si vybral z důvodu, ţe můj dlouholetý 

kolega a kamarád se stal po komunálních volbách v listopadu  roku 2006 starostou v malé 

obci Vrskmaň. Od jeho nástupu do funkce starosty mě seznamoval, s jakými překáţkami 

se musí malá obec jako je Vrskmaň vypořádávat při prosazování zájmů rozvoje obce. 

Postupně rozpoznávám, jaké problémy musí  v malých obcích řešit a jak obtíţné je 

finančně zastřešit investiční akce a tím budovat prosperitu a rozvoj v malých obcí. 

Základním řešením je naučit se vyuţívat zdroje financování a to především získávání 

finančních prostředků z dotačních titulů. Malé obce  většinou nemají svojí finanční 

nezávislost a výše jejich příjmů se z velké části odvíjí od daňových příjmů 

přerozdělovaných státem. Projekty větších investičních akci musí následně řešit různými 

dotacemi. 

Prací chci na příkladu vystihnout problém realizování investičních akcí v malých 

obcích z důvodů finančního zabezpečení. Rozvoj a zkvalitnění ţivotní úrovně občanů 

malých obcí není moţné financovat z příjmů z daní obce a z příjmů z vlastní hospodářské 

činnosti. Je třeba vyhledávat další dostupné finanční zdroje. V bakalářské práci poukazuji 

na jedno z moţných řešení problému při zajišťování investičních akcí. Jako studii jsem 

vybral realizaci budování infrastruktury a to výstavbu nové příjezdové komunikace a 

chodníku v obci Vrskmaň. Vyhotovenou prací zhodnocuji a dokazuji, ţe v malých obcích 

i přes nedostatek vlastních zdrojů, lze za pomoci čerpání zdrojů z dotačních fondů 

uskutečnit finančně náročný investiční projekt. V souvislosti se vstupem České republiky 

do společenství Evropské unie se nabízí velké finanční zdroje pro čerpání peněz z 

dotačních titulů. Vyznat se v moţnostech získání dotací vypadá na první pohled jako 

sloţité. Pro rozvoj malých obcí je získání dotací jednou z nejdůleţitějších věcí. Ve své 

práci poukazuji jak se zorientovat v nepřeberném mnoţství dotací a na jejich rozčleněnost. 
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2 Princip fungování obcí 

2.1 Územní uspořádání  

Základní principy a strukturu územní samosprávy stanoví zákon č./1993 Sb., 

Ústava České republiky a další zákony. Především je to zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

zákon č.129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V České 

republice existuje dvoustupňový systém územní samosprávy. V Ústavě České republiky je 

zakotveno členění České republiky na základní a vyšší územní samosprávné celky. 

Základní územní samosprávné celky představují obce, vyšší územní samosprávné celky 

kraje. Ty jsou stanoveny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků. Celkem bylo ustanoveno 14 samostatných krajů. V České republice 

je zvolen takzvaný spojený model veřejné správy. To znamená, ţe obce a kraje vykonávají 

vedle samostatných působností také státní správu v přenesené působnosti.[2]  

Pro účely získávání a porovnávání statistických dat a pro umoţnění čerpání 

prostředků z evropských fondů, byly na území našeho státu zřízeny regiony soudruţnosti, 

které tvoří jeden aţ tři kraje. Regiony soudruţnosti odpovídají územním jednotkám NUTS 

II, podle značené klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques). Jsou to územní celky s počtem obyvatel pohybujícím se v rozmezí 800 tisíc 

aţ 3 miliony, do kterých je směřována podpora v rámci evropské kohézní politiky. 

Obec Vrskmaň je řazena do územní jednotky NUTS II označená jako Severozápad, 

kam spadá Ústecký a Karlovarský kraj. Region Severozápad má 486 obcí. 

2.2 Obec 

Základním článkem územní samosprávy je obec. Samospráva je obcím zaručena 

Ústavou České republiky. Právo na místní samosprávu obcí je také zakotveno v Evropské 

chartě místní samosprávy přijaté členskými státy Rady Evropy 15. 10. 1985 ve Štrasburku. 

Evropská charta zdůrazňuje především princip demokracie a decentralizace moci a právo 

občanů podílet se na řízení veřejných záleţitostí.[3]  

K 1. lednu 2010 existovalo na území České republiky 6 244 obcí. Obec je nadána 

dvěma druhy působnosti, a to samostatnou působností a přenesenou působností.[1] Podle 

rozsahu pravomocí, které obce vykonávají v přenesené působnosti, rozlišujeme obce se 
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základním rozsahem přenesené působnosti a obce se širším rozsahem přenesené 

působnosti. Působnost se základním rozsahem přenesené působnosti je dána všem 

existujícím obcím. U obcí se širším rozsahem přenesené působnosti rozlišujeme ještě obce 

s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. Obce s pověřeným obecním 

úřadem a obce s rozšířenou působností jsou jmenovitě uvedeny v zákonu č. 314/2002 Sb., 

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností. 

Obec s rozšířenou působností se skládá z několika správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem a je zároveň úřadem obvodu pověřené obce. Z toho vyplývá, 

ţe vedle základního rozsahu přenesené působnosti obstarávají i výkon části přenesené 

působnosti pro obce patřící do jejich správního obvodu. Správní obvod vymezuje vyhláška 

č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.  

Samostatná působnost – je samosprávou obce, obec sama spravuje své záleţitosti 

a ty záleţitosti svých členů, jejichţ zpracování jí stát neodňal. V samostatné působnosti 

jedná obec svým vlastním jménem a na vlastní účet. Zjednodušeně to znamená, ţe obec 

řeší všechny záleţitosti, které jsou v zájmu občanů bydlících v obci a v zájmu obce, jako 

například rozvoj sportu, bydlení, ochrany zdraví, řešení infrastruktury a další.[21] 

Přenesená působnost – je okruhem záleţitostí, které vykonávají orgány obce 

jménem státu. Při výkonu přenesené působnosti orgány obce nezastupují vůli obce, nýbrţ 

státu. Proto není moţné, aby pravomoc k realizaci této působnosti uplatňovaly ty orgány 

obce, které jsou vytvářeny vůlí občanů formou voleb. Členům zastupitelstva je aţ na 

výjimky přístup do této části působnosti obce odepřen.[21] 

Obsah přenesené a samostatné působnosti – vlastní působnost státu musí stát na 

obce výslovně delegovat, neučiní-li tak, má se za to, ţe nejde o delegaci ale o schválení 

přirozené samostatnosti obce. Do přenesené působnosti patří vše, co zákon přenáší výlučně 

do rozhodování státu a svěřuje k realizaci obcím. Do samostatné působnosti pak patří vše 

ostatní vyjma toho, co zůstává i dosud obsahem svobody jiných právnických i fyzických 

osob a téţ vyjma toho, co stát zákonem svěřuje některému svému orgánu nebo soudu.[21] 

2.3 Zákon o obcích  

V roce 2000 dnem voleb do zastupitelstev krajů, které se konaly 12. listopadu, 

nabyl účinnosti zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Přepracovaný zákon o obcích má základ 
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postavený na dosavadním fungování obecního uspořádání podle předešlých platných 

zákonů. Nový zákon taxativně kodifikuje sestavení obecní samosprávy.  Zákon vymezuje 

širší prostor pro moţnosti fungování obcí, jeho zákonná znění rozšiřují čl. 99 aţ čl. 105 

z Ústavy České republiky ústavního pořádku o vzniku a fungování obcí. 

Podrobný výklad zákona o obcích sjednocuje zásady právní úpravy pro všechny 

obce. Vyjadřuje území a postavení obce, typy obcí a jejich výkon pravomoci v 

záleţitostech patřících do samostatné a přenesenou působnosti. Stanovuje dozor a kontrolu 

státu nad výkonem obou těchto působností. Upravuje hospodaření obce, zřizuje jednotlivé 

orgány obce, vymezuje občany obce a jejich práva. 

2.4 Orgány obce 

2.4.1 Zastupitelstvo obce 

Orgánem, který samostatně spravuje obec, je zastupitelstvo. Zastupitelstvu je 

vyhrazeno právo rozhodovat o nejdůleţitějších záleţitostech patřících do samostatné 

působnosti obce. Další okruh vyhrazené pravomoci zastupitelstva tvoří rozhodování 

o nejzávaţnějších úkonech při nakládání s majetkem obce. Vedle pravomocí vyhrazených 

zastupitelstvu zákonem můţe zastupitelstvo usnesením rozhodovat i o dalších záleţitostech 

samostatné působnosti obce s výjimkou těch, které zákon vyhrazuje radě obce.[1]  

2.4.2 Rada obce 

Výkonným orgánem pro samostatnou působnost obce je zastupitelstvem volená 

Rada obce. Radu tvoří starosta, místostarosta a další radní. Rada obce připravuje návrhy 

pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení. Radě přiznává zákon 

i významné rozhodovací kompetence v samostatné působnosti obce. Rada nepůsobí ve 

všech obcích. Tam, kde má zastupitelstvo méně neţ patnáct členů, se rada obce nevolí 

a její pravomoc vykonává starosta obce. Ke kompetencím rady patří zadávání veřejných 

zakázek nebo zabezpečení hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Rada zřizuje a 

ruší jednotlivé odbory a oddělení a schvaluje organizační řád obecního úřadu.[1] 

2.4.3 Starosta obce 

Starosta obce je volen zastupitelstvem a zastupuje obec navenek, coţ znamená, ţe 

jeho postavení lze do určité míry přirovnat k postavení statutárního orgánu právnické 
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osoby. V ţádném případě ale nemá pravomoc samostatně rozhodovat o záleţitostech 

patřících do samosprávy obce. Právní úkony, které vyţadují schválení kolektivními 

orgány, můţe provést jen po předchozím schválení v zastupitelstvu či radě, jinak jsou tyto 

úkony neplatné. Starosta nemá vůči rozhodnutí zastupitelstva nebo rady právo veta. Má 

jednu významnou pravomoc ve vztahu k radě a to, ţe můţe pozastavit usnesení rady 

obce.[1] 

2.4.4 Obecní úřad 

Obecní úřad v samostatné působnosti plní úkoly uloţené zastupitelstvem nebo 

radou obce. V přenesené působnosti vykonává veškerou státní správu svěřenou obci 

s výjimkou té, kterou zákon výslovně přiznává zastupitelstvu, radě, starostovi, zvláštním 

orgánům, nebo která je delegována na komise rady. Obecní úřad je tvořen starostou, který 

je v čele úřadu, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu a zaměstnanci obce. Funkce 

tajemníka se musí zřizovat povinně v těch obcích, kde působí pověřený obecní úřad. Není-

li v obci funkce tajemníka zřízena, plní zákonem mu svěřené úkoly starosta.[1] 

2.4.5 Výbory, komise a zvláštní orgány 

Zastupitelstvo obce a rada obce mohou zřizovat své poradní orgány. Zastupitelstvo 

obce zřizuje své iniciativní a kontrolní výbory a rada obce zřizuje své iniciativní a poradní 

komise. Povinností obce je ustavit finanční a kontrolní výbor. Výbory nemají ţádnou 

rozhodovací pravomoc, předsedou výboru musí být vţdy člen zastupitelstva a počet členů 

výboru musí být vţdy lichý. Komise se od výborů z hlediska náplně činnosti odlišuje 

moţností, ţe jí je svěřen výkon přenesené působnosti. Můţe tak učinit starosta obce, a to 

po projednání této věci s ředitelem krajského úřadu. Dle § 106 zákona o obcích můţe 

starosta v případech stanovených zvláštním zákonem zřídit pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány obce. Od výboru zastupitelstva a komise rady obce se 

diferencují tím, ţe jsou zřízeny výlučně pro výkon přenesené působnosti. Zvláštní orgány 

nejsou při výkonu své působnosti podřízeny zastupitelstvu, ani radě obce nebo 

starostovi.[1] 

Dle zásad zákona o obcích, které jsem výše uvedl, by obce pouze fungovaly. Je na 

lidech, kteří v obci ţijí a především na těch, kteří obec řídí, aby přispěli svou pracovitostí a 

zájmem o rozkvět obce. Kaţdý z členů zastupitelstva by měl mít snahu svým vzděláváním 

pruţně reagovat na změny jak legislativním tak v lidském ţivotě. 
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3 Financování obcí 

3.1 Pravidla hospodaření obcí 

Ústava zaručuje obcím samostatné nakládání s vlastním majetkem a finančními 

zdroji. Zákon o obcích ukládá tento majetek vyuţívat účelně a hospodárně, chránit jej před 

zničením, poškozením, odcizením a zneuţitím. 

Pravidla o hospodaření obcí a krajů upravuje především zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a 

funkce rozpočtů územních samosprávních celků. Stanoví pravidla hospodaření 

s finančními prostředky a upravuje zřizování a zakládání právnických osob těchto celků.[1]  

3.1.1 Rozpočet obce 

Základním nástrojem finančního hospodaření obce je roční rozpočet, sestavovaný 

na kalendářní rok. Dlouhodobým cílem hospodaření obce by měl být vyrovnaný, případně 

přebytkový rozpočet. Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a 

provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce je pak vyhrazeno 

radě obce a to ze zákona o obcích v § 102, odst., 2, písm. a). V obcích, kde se rada obce 

nezřizuje, vykonává její pravomoc starosta. Dle § 6 zákona 250/2000 Sb., jsou obsahem 

rozpočtu jeho příjmy a výdaje a ostatní peněţní operace, včetně tvorby a pouţití peněţních 

fondů. Sestavený rozpočet obce plní několik funkcí současně. Rozpočet je 

decentralizovaným peněţním fondem, kde se tvoří veřejné příjmy. Tyto veřejné příjmy 

obec rozděluje a pouţívá primárně na principu nenávratnosti. Další funkcí je účetní 

bilance. Rozpočet obce je bilancí příjmů a výdajů. Plní i funkci rozpočtového plánu na 

kalendářní rok a je nástrojem obecní a regionální politiky, slouţící ke splnění volebních 

programů obce. V neposlední řadě je také veřejným dokumentem.[1] 

3.1.2 Rozpočtový proces  

Při zpracovávání ročního rozpočtu vychází obec z rozpočtového výhledu a z údajů 

z rozpisu platného státního rozpočtu, nebo rozpočtového provizoria. Při sestavování 

rozpočtu je důleţité i vyhodnocení závěrečného účtu obce z předcházejícího roku a ze 

zkušeností lidí, kteří rozpočet sestavují. I kdyţ je rozpočet obce částečně závislý na 

určitých vztazích ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje, obec můţe za dodrţení určitých 
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zákonných podmínek sestavit rozpočet, aniţ by byl schválen státní rozpočet. Je to 

z důvodů povinností obce hradit například sociální dávky, které jsou zdrojově kryté 

dotacemi ze státního rozpočtu. Po schválení státního rozpočtu je poté povinností 

zastupitelstva obce obecní rozpočet upravit. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnná 

základní data o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, 

o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Rozpočtový výhled 

je označován jako pomocný nástroj obce, slouţící pro střednědobé finanční plánování 

rozvoje obce.[4] 

Sestavený a navrţený rozpočet musí být nejméně 15 dnů před jeho projednáním 

v zastupitelstvu zpřístupněn veřejnosti. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané 

uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. Po schválení rozpočtu 

v zastupitelstvu obce, jsou obce povinné vést své finanční hospodaření v souladu 

se schváleným rozpočtem a provádět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého 

hospodaření a hospodaření jimi zřízených a zaloţených právnických osob a zařízení pro 

celý rozpočtový rok.  

V případech, kdy rozpočet není před 1. lednem rozpočtového roku schválen, řídí 

se hospodaření obce rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové provizorium trvá aţ do doby, 

neţ je schválen rozpočet obce. Rozpočtové provizorium je potřebné k zabezpečení 

plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i u právnických osob financovaných z rozpočtu 

obce a stanoví je zastupitelstvo. Podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, jsou rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria, příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Změny v rozpočtu, 

které jakkoliv ovlivňují příjmy a výdaje oproti schválenému rozpočtu, se provádějí 

rozpočtovým opatřením. Rozpočtové opatření schvaluje zastupitelstvo obce a eviduje se 

v časové posloupnosti, tak jak změny nastaly.[1]  

3.1.3 Závěrečný účet  

Na konci roku obec musí zpracovat závěrečný účet obce. Jsou to údaje o ročním 

hospodaření. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a 

pouţití fondů, údaje o platbách nebo výnosech podnikatelské činnosti územního celku. 
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Závěrečný účet musí obsahovat peněţní operace ze sdruţených prostředků vynakládaných 

na základě smluv mezi dvěma, nebo více územními celky. Vyúčtování finančních transakcí 

ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů, k rozpočtům obcí, nebo ke státním fondům. Ze 

závěrečného účtu musí být jasně patrné, jak bylo hospodařeno s prostředky poskytnutými 

z Národního fondu a prostředky poskytnutými ze zahraničních subjektů na základě 

mezinárodních smluv. Kontrolou závěrečného účtu musí být zjistitelné hospodaření 

s majetkem ve vlastnictví územního celku, hospodaření s majetkem státu, s nímţ obec 

hospodaří. Závěrečný účet obsahuje zřizování věcných břemen k majetku obce stav 

pohledávek a závazků a nakládání s nimi. 

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho 

projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve 

stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok projedná zastupitelstvo obce do 

30. června následujícího roku. Závěrečný účet je schválen v zastupitelstvu buď bez výhrad, 

nebo s výhradami, na jejichţ základě příjme obec opatření, potřebná k nápravě zjištěných 

chyb a nedostatků. Zároveň vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily 

obci škodu. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí stanoví předmět, hlediska, postup a 

pravidla přezkoumání údajů o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást 

závěrečného účtu. Údaje tvořící součást závěrečného účtu: 

 plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněţních operací, týkajících se 

rozpočtových prostředků, 

 finanční operace, týkající se tvorby a pouţití peněţních fondů, 

 náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 

 peněţní operace, týkající se sdruţených prostředků vynakládaných na 

základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 

smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, 

 finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 

účetnictví, 

 hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s 

dalšími prostředky ze zahraničí, poskytnutými na základě mezinárodních 

smluv, 
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 vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k 

rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům 

a k dalším osobám. 

Předmětem přezkoumání dále je 

 nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 

 nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímţ hospodaří územní celek, 

 zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

 stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

 ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

 zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

 zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 

 účetnictví vedené územním celkem.  

3.1.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a obce jsou povinny 

touto vyhláškou řídit. Základním členěním rozpočtu podle rozpočtové skladby je jeho 

rozdělení na kapitálový a běţný rozpočet. Příjmy kapitálového rozpočtu tvoří příjmy 

z prodeje dlouhodobého majetku a nehmotného majetku (z prodeje nemovitostí včetně 

pozemků), příjmy z prodeje finančního majetku (například prodej akcií a podílů 

v obchodních společnostech). Dále jsou obsahem rozpočtu jeho příjmy, výdaje a ostatní 

peněţní operace, včetně tvorby peněţních fondů. 

Příjmy rozpočtů obcí tvoří zejména dle ustanovení § 7, odst. 1, písmen a) aţ k) 

zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; 

b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti; 

c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto 

nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila; 

d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, 

k nimţ je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních 

poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uloţených 
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v pravomoci obce podle tohoto zákona, nebo zvláštních zákonů, pokud není 

dále stanoveno jinak; 

e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona; 

f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona; 

g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů; 

h) dotace z rozpočtu kraje; 

i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. 

z jimi ukládaných pokut a jiných peněţních odvodů a sankcí, jestliţe jsou 

podle zvláštních zákonů příjmem obce; 

j) přijaté peněţité dary a příspěvky; 

k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

Výdaje z rozpočtů obcí tvoří zejména dle ustanovení § 9, odst. 1, písmeny a) 

aţ i), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů: 

a) závazky, vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony; 

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj; 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena 

zákonem; 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliţe k nim 

přistoupila; 

e) závazky, přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi, nebo s dalšími 

subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost; 

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů; 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících 

jejich vlastníkům; 

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 

podporu soukromého podnikaní prospěšného pro obec; 

i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků 

na sociální nebo jiné humanitární účely. 

K výše jmenovaným výdajům obec hradí ze svého rozpočtu i splátky přijatých 
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půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistin vlastních dluhopisů jejich 

vlastníkům. Účetně lze rozpočet obce rozdělit na příjmy a výdaje -  běţné, kapitálové a 

ostatní. 
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Obrázek č. 1 Rozdělení příjmů a výdajů rozpočtu obce 

3.2 Příjmy obce 

Příjmy rozpočtu obce jsou buď vlastní, nebo přijaté, obojí potom kapitálové a 

běţné. Běţné příjmy se dále dělí na daňové a nedaňové.[1] 

3.2.1 Běžné příjmy 

Daňové příjmy obcí jsou pravděpodobně jedním z nejdůleţitějších zdrojů příjmů; 

představují víc neţ polovinu celkových příjmů obce.  Daňové příjmy jsou pravidelně se 

opakující a nenávratnou sloţkou a jsou tvořeny sdílenými a svěřenými typy daní.  Dále pak 

místními a správními poplatky. Daňové příjmy nejsou účelově vázány a obec sama 

rozhoduje o uţití. V roce 2008 došlo úpravou zákona o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ke změně 

procentního koeficientu na výnosu níţe uvedených daní z 20,59% na 21,4%.[11] 

Svěřené daně jsou ty daně, jejichţ výnosy nebo část výnosu plyne do rozpočtu té 

obce, na jejímţ území byly vybrány. Daň je stanovena celostátně jednotným způsobem, 
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obec nemůţe rozhodovat o uloţení daně, ani stanovovat výši. Obec můţe výši daně 

ovlivnit korekčním koeficientem podle velikosti obce, kterým sazbu daně násobí. Daň 

z nemovitosti patří mezi přímé příjmy obce, je rozčleněna na dvě dílčí daně a to daň ze 

staveb a daň z pozemku.[4] 

U sdílené daně stát určuje základní prvky právní konstrukce a výši procenta 

výnosu. Proto obce tento svůj příjem nemohou bezprostředně ovlivnit. Rozpočtové určení 

daní upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 

Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce jako podíl koeficientu velikostní 

kategorie a počtu obyvatel trvale ţijících v obci ku součtu těchto násobků za celou ČR. Od 

1. 1. 2008 bylo rozpočtové určení daní upraveno. Malé obce si stěţovaly na nespravedlivé 

přerozdělování a kritizovaly právě koeficient velikosti kategorie obce. Původně do roku 

2008 bylo 14 velikostních kategorií a od roku 2008 byly pro malé obce stanoveny pouze 

čtyři kategorie. Podíl obce stanovený procentem, zveřejňuje Ministerstvo financí v dohodě 

s Českým statistickým úřadem vyhláškou, vydanou kaţdoročně s účinností od 1. září 

běţného roku. 

Tabulka č.1 Statistická tabulka koeficientu pro přerozdělení sdílených daní před úpravou 

rozpočtového určení daní k 1. 1. 2008 

 

Obce s počtem obyvatel  od -  do Koeficienty velikostí kategorie obce 

Do 100                   obyvatel 0,4213 

101 – 200               obyvatel 0,5370 

201 – 300               obyvatel 0,5630 

301 – 1 500            obyvatel 0,5881 

1 501 – 5 000         obyvatel 0,5977 

5 001 – 10 000       obyvatel 0,6150 

10 001 – 20 000     obyvatel 0,7016 

20 001 – 30 000     obyvatel 0,7102 

30 001 – 40 000     obyvatel 0,7449 

40 001 – 50 000     obyvatel 0,8142 

50 001 – 100 000   obyvatel 0,8487 

100 001 – 150 000 obyvatel 1,0393 

150 001 a výše obyvatel 1,6715 

Hlavní město Praha 2,7611 

 

Zdroj: příloha k zákonu č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům. 
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Tabulka č. 2 Statistická tabulka koeficientu postupných přechodů pro přerozdělení sdílených daní 

po úpravě rozpočtové určení. 

Obce s počtem 

obyvatelod - do obyvatel  

Koeficienty 

postupných přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 - 300  1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce  

301 - 5 000  1,0640  300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu obyvatel 

obce přesahujících 300  

5001 - 30 000  1,3872  5 300,8+1,3872 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 5 000  

30 001 - a více  1,7629 39 980,8 +1,7629 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 30 000  

 

Zdroj: příloha č. 2 k novelizovanému zákonu č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům. 

 

 

Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří: 

a) výnos daně z nemovitosti – příjemcem je ta obec, na jejímţ území se nemovitost 

nachází, 

b) podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň), z příjmů fyzických 

osob, ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem 

daně podle zákona o daních z příjmů, 

d) podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň), z příjmů fyzických 

osob, vybírané sráţkou dle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod 

písmenem c), 

e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníţeného o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s 

výjimkou výnosů uvedených v písmenu h)  

g) 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště 

ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně 

vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště 

k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuţ se daňová povinnost vztahuje, 

s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně z příjmů ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků sráţených a odváděných plátcem daně; 
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bydlištěm se rozumí místo trvalého pobytu fyzických osob, 

h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 

s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, 

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako 

plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou 

podle zvláštní sazby. 

 

Správní poplatky, výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání 

upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Předmětem poplatků je správní 

řízení a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy.  Správní 

poplatky jsou příjmy z vlastní správní činnosti a měly by pokrýt náklady, spojené 

s poskytováním správních úkonů, zajišťovaných v rámci přenesené působnosti. 

Poplatníkem je fyzická osoba, která podala ţádost, nebo jiný návrh k provedení úkonu 

správního úřadu, nebo osoba, v jejímţ zájmu, nebo věci, byl úkon proveden. Sazby 

poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou, nebo procentem ze základu poplatku 

vyjádřeného v penězích. Zákon o správních poplatcích dále upravuje vyměření a vybírání 

poplatků, splatnost poplatků a následky jeho nezaplacení.  Stanovuje způsob placení 

poplatků, vrácení poplatků, osvobození od poplatků a řízení ve věcech poplatků.[13]  

Místní poplatky jsou zdrojem peněz, o kterých si obec rozhoduje sama svými 

rozhodnutími. Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém 

území zavedla. Místní poplatky jsou vázány zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. Obecní zastupitelstvo můţe v některých případech rozhodnout o úlevách či 

prominutí poplatků. Obec můţe na základě zákona o místních poplatcích obecně závaznou 

vyhláškou, ve které upraví podrobnosti vybírání, zavést na svém území tyto poplatky:  

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity,  

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst,  
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 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,  

 poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů,  

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace.[14] 

Dalším významným příjmem obcí jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou 

rozčleněny Vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ke které 

náleţí příloha o rozpočtové skladbě. Nedaňové příjmy obcí jsou tvořeny zejména: 

 příjmy z vlastní činnosti obce a odvody přebytků organizací s přímým 

vztahem – jsou to například příjmy vázané na poskytování sluţeb, příjmy 

z pronájmů majetku obce, příjmy z pronájmů pozemků patřících obci, 

realizace finančního majetku, soudní poplatky, příjmy z  vlastní činnosti 

obce, příjmy z úroků ze státních dluhopisů, ostatní příjmy z úroků z výnosů 

finančního majetku; 

 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, příjmy 

z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi; 

 příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy – 

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, přijaté 

neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady, příjmy za vyuţívání 

majetkových práv, příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním 

zdrojům, dobrovolné pojistné, splátky půjčených prostředků od 

podnikatelských subjektů, splátky od dluţníků za zaplacení dodávek.[18] 

Nedaňové příjmy obce jsou ze značné části ovlivněny velikostí objemu obecního 

majetku. Čím větší majetek obce vlastní, tím silnější má ekonomické postavení a s tím 

související nezávislost. Malé obce mají nedostatek finančních prostředků a z těchto důvodů 

dochází k zadluţování obcí.[1] 

Zvyšování nedaňového příjmu, mohou obce řešit zakládáním či spoluzakládáním 

společností. Pro obce je zakládání společností výhodné tehdy, vzniká-li společnost, jeţ je 

schopna zabezpečit pro obec určité veřejné sluţby, nebo můţe-li obec svou účastí zlepšit 

nabídku zaměstnání pro obyvatele třeba tak, ţe svým podílem při rozhodování společnosti 

ovlivní nové investice v místě. Obce mohou vkládat své prostředky do uţ existujících 

společností, nebo společnosti samy zakládat. Obce mohou zaloţit jen některé formy 
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obchodních společností. Zastupitelstvo pak schvaluji zakladatelskou listinu, zakladatelskou 

smlouvu, stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec zaloţila. 

Zastupitelstvo rozhoduje i o účasti obce jiţ v zaloţených právnických osobách. Obec sama 

můţe zaloţit jen akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. To však 

neznamená, ţe se nemůţe účastnit jako společník v jiných formách obchodních 

společností.[1] 

Dalším výše popisovaným nedaňovým příjmem, který často vyuţívají menší obce, 

jsou příjmy ze sdruţování finančních prostředků. Na základě dohody sdruţuje několik obcí 

své finanční prostředky na společné zabezpečování veřejných statků. Finanční prostředky 

plynou do rozpočtu jedné obce, která je provozovatelem – garantem zabezpečení 

společných potřeb a jejich financování. Ze sdruţených prostředků několika obcí (jedná se o 

běţné i kapitálové výdaje) se financují veřejné potřeby, na jejichţ oddělené financování by 

obce (většinou malé nebo střední) neměly dostatečné zdroje.[1] 

Významným běţným příjmem do rozpočtu obcí jsou dotace – dotacemi jsou 

prostředky státního rozpočtu, státních aktiv, Národního fondu, nebo krajů, poskytnuté 

obcím na stanovený účel. Dotace poskytované ze státního rozpočtu a státních fondů se od 

roku 2001 poskytují pouze jako účelové, obvykle podléhají po ukončení rozpočtového 

roku vyúčtování. Tvoří významnou část příjmů rozpočtů obcí, neboť plná ekonomická a 

finanční soběstačnost obecních rozpočtů je nereálná. Dotace ze státního rozpočtu můţe být 

poskytnuta pouze ústředním orgánem státní správy, Akademií věd a Grantovou agenturou 

České republiky, nebo tím, koho určí zvláštní zákon.[1] Obcím jsou poskytovány dotace na 

velké mnoţství účelů a to jak běţné dotace, které slouţí pro běţné výdaje, tak kapitálové 

dotace k realizaci investičních záměrů. Dotace jsou poskytovány v rámci těchto kapitol: 

 dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí; 

 ostatní dotace z kapitoly Všeobecné pokladní správy; 

 dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu; 

 dotace ze státních účelových fondů; 

 dotace v rámci finanční pomoci z EU. 

Dotacemi v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí jsou 

například příspěvky ze státního rozpočtu na výkon zřizovatelských funkcí, převedených ze 

zaniklých okresních úřadů obcím a na výkon státní správy, v přenesené působnosti obcí. 

Taktéţ je obcím určen na neinvestiční výdaje sociální péče, zdravotnictví a školství. 
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Dotace ze Všeobecné pokladní správy jsou poskytovány účelově a to například na prevenci 

proti kriminalitě, na opravy a rekonstrukce vybraných kulturních objektů. Dotace 

z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou poskytovány obcím zejména na rozvoj 

municipálního rozvoje. Dotace ze státních účelových fondů poskytují příslušná 

ministerstva a jsou poskytovány na přesně specifikované projekty.[16] 

Obce mají moţnost čerpat dotace z prostředků fondů Evropské unie. Fondy 

Evropské unie poskytují stěţejní záměry pro budování evropské politiky hospodářské a 

sociální soudruţnosti. Evropská unie usiluje o rovnoměrný rozvoj všech svých členských 

států a jejich regionů. Evropská unie vychází z hlavních strategických priorit o zmírnění 

rozdílů v ţivotní a ekonomické úrovni s důrazem na udrţitelný růst, inovace, zkvalitnění 

vzdělanosti a vytváření nových pracovních míst. Tato politika je nazývána evropskou 

politikou hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS). Evropská unie disponuje třemi 

hlavními fondy 

 Strukturální fondy 

o Evropský fond pro regionální rozvoj - podporuje investiční projekty, 

např. vyuţívání obnovitelných zdrojů energie,  výstavba silnic,  úpravy 

koryt řek,  obnova sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, 

rekonstrukce kulturních památek, výstavba či oprava infrastruktury pro 

poskytování zdravotní  péče, zavádění sluţeb elektronické veřejné 

správy a mnoho dalších. 

o Evropský sociální fond – podporuje neinvestiční projekty, např. 

rekvalifikace nezaměstnaných, rozvoj institucí sluţeb zaměstnanosti, 

rozvoj vzdělávacích programů, stáţe studentů, stáţe vědeckých 

pracovníků a spoustu dalších. 

 Fond soudržnosti 

Fond soudrţnosti je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Jsou z něj podporovány investiční projekty, avšak jen se 

zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu a ochranu ţivotního prostředí.[24] 

Po předloţení projektu mohou z těchto fondů ţádat o peníze ministerstva, kraje, 

obce, podnikatelé, vlastníci dopravních infrastruktur, neziskové organizace, školy, 

výzkumná centra a další. 

Na právě probíhající programové období 2007 aţ 2013 můţe Česká republika 
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z Evropských fondů čerpat přibliţně 26,69 miliard eur.  Pro účelnější čerpání dotací 

z fondů Evropské unie jsou hlavní fondy rozděleny na další specifikované operační 

programy, které slouţí jako zprostředkující mezistupeň. Česko si pro nynější období 

vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tématicky, sedm zeměpisně, 

tj. regionálně a ostatní operační programy umoţňují příhraniční, meziregionální a 

neregionální spolupráci. Zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České 

republice byl Vládou ČR usnesením č. 198/2006 z 22. Února 2006 schválen Národní orgán 

pro koordinaci (NOK). Národní orgán pro koordinaci pracuje v rámci Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR.[25] 

Tématické operační programy slouží jako zdroj pro různé obory a odvětví:   

 Operační program pro rozvoj podnikaní a inovace,  

 Integrovaný operační program,  

 Operační program pro rozvoj v dopravě,  

 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Operační program pro rozvoj výzkumu a vývoje inovace, 

 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, 

 Operační program pro ţivotní prostředí 

 Operační program technická pomoc.  

Zeměpisné operační programy slouţí pro rozvoj regionální politiky. Fond je členěn 

dle evropské metodiky klasifikace na jednotlivá správní území značené NUTS II. Obec 

Vrskmaň má moţnost prostřednictvím Ústeckého kraje čerpat z Regionálního operačního 

programu NUTS II Severozápad a pro tento operační program bylo vyčleněno 745,91 

milionů Eur, coţ činí přibliţně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů Evropské 

unie pro Českou republiku. Z Českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 131,63 milionů Eur. Projekty financované v rámci 

regionálního operačního programu Severozápad jsou: 

 Regenerace a rozvoj měst 

 Integrovaná podpora místního rozvoje 

 Dostupnost a dopravní obsluţnost 

 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 

 Technická asistence 

Například v roce 2009 Regionální operační program Severozápad realizoval více 
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neţ 200 projektů a za rok 2008 a 2009 bylo mezi ţadatele rozděleno více neţ 13 miliard 

korun.[25] Taktéţ kraje poskytují velké mnoţství dotačních titulů. Například Ústecký kraj 

poskytuje pro rok 2010 devatenáct programů pro čerpání účelových dotací. Mimo jiné 

program pro obnovu venkova Ústeckého kraje, program pro podporu sociálně zdravotních 

sluţeb, program rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Ústeckém kraji, fond 

hejtmanky Ústeckého kraje a další.  

Pro malé obce do 500 obyvatel jako je obec Vrskmaň  je dále určen dotační titul 

Program rozvoje venkova České republiky poskytovaný Evropskou unií z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova z fondů Evropské unie. Řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství České republiky a zprostředkujícím subjektem je Státní 

zemědělský intervenční fond. Program určuje politiku rozvoje venkova v České republice 

v období 2007 aţ 2013. 

Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je následující: 

 Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

potravinářství a lesnictví. 

 Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu 

a zmírnit klimatické změny.   

 Osa III směřuje ke zkvalitnění ţivota ve venkovských oblastech a 

diverzifikaci hospodářství venkova.   

 Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů 

principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve 

kterém ţijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj.  

Malé obce nebo svazky obcí mohou ţádat o dotace z programů Osa III a to obnova 

a rozvoj vesnic, občanského vybavení a sluţeb, ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

venkova, vzdělání a informace.[23] 

Před ţádostí o dotace musí mít ţadatel jasnou představu, jaký projekt chce 

realizovat, jakým způsobem. Musí si být jist tím, ţe má finanční moţnosti na pokrytí 

zbylých nákladů, jaké pouţije prostředky a s jakými partnery projekt bude realizovat. 

Získáním dotace je jasně dán účel a podmínky pouţití peněz. U dotace je třeba vţdy splnit 

poţadavky poskytovatele, vyplývající z rozhodnutí o jejím poskytnutí. Jde zejména o to, 

naplnit účel, pro který byla poskytnuta, termín dokončení záměru a případně míru uţití 

vlastních zdrojů.[28] 
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3.2.2 Kapitálové příjmy 

Neopomenutelným příjmem obce jsou kapitálové příjmy obce - jedná se 

především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve vlastnictví obcí, příjmy z prodeje 

pozemků, příjmy z prodeje nehmotného majetku, dále pak peněţité dary a přijaté příspěvky 

a příjmy z prodeje akcií, příjmy z prodeje majetkových podílů, příjmy z prodeje dluhopisů 

a další. Kapitálové příjmy obce jsou znatelně niţší neţ daňové a nedaňové příjmy.[1] 

3.3  Výdaje obce 

Výdaje obce se dělí na běţné neinvestiční a kapitálové investiční.[1] 

3.3.1 Běžné neinvestiční výdaje 

Běţné výdaje obce dosahují přibliţně dvou třetin celkových výdajů. Podíl běţných 

výdajů obce postupně narůstá, je to tím, ţe se zdraţují sluţby a energie, které jsou pro 

provoz obce nezbytné. Další důleţitou platební poloţkou jsou neinvestiční nákupy, dále 

neinvestiční transfery. Sem patří zejména náklady na chod obecního úřadu (úhrada 

poštovného, sluţby telekomunikací a radiokomunikací), náklady na provoz, údrţbu a 

opravy prospěšných zařízení obce, školy, hřbitov, obecní policie, kultury a sportu v obci. 

Do běţných výdajů patří i výdaje na mzdy a odměny zaměstnanců obecního úřadu a také 

odvody z mezd. Mezi běţné úhrady patří i zaplacené sankce. 

3.3.2 Kapitálové investiční výdaje 

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na investiční výstavbu, nákup nemovitostí a to 

jak staveb, tak pozemků. Výdaje na financování investičních akcí v oblasti bytové 

výstavby, v oblasti zdravotnictví a školství. Do kapitálových výdajů řadíme výdaje na 

obnovu a rozšíření technické infrastruktury obce. Dále do kapitálových výdajů obce patří 

výdaje na opravy a rekonstrukce budov, které zvyšují hodnotu majetku obce. Další 

z kapitálových výdajů jsou výdaje na výstavbu v oblasti ţivotního prostředí, výdaje na 

nákup akcií, finanční vklady do obchodních společností, investiční dotace fyzickým a 

právnickým osobám. [1] 
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4 Program obnovy venkova 

4.1 Program obnovy venkova na národní úrovni 

Program na podporu obnovy a rozvoje venkova se realizuje na národní a na krajské 

úrovni. Na národní úrovni jsou podpůrné dotační tituly poskytovány Ministerstvem pro 

místní rozvoj v rámci regionální politiky. Původní program, který se nejdříve jmenoval 

Programem obnovy vesnic, byl projednán vládou České republiky jiţ v roce 1991. V roce 

1998 prošel novelizací a navazujícím Programem obnovy venkova. Pro rok 2010 je 

program na podporu venkova při Ministerstvu pro místní rozvoj začleněn do programu 

Podpora regionálního rozvoje v roce 2010. Podpora regionálního rozvoje zahrnuje tři 

hlavní dotační tituly. Podporu úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu vyuţití, 

Podporu rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postiţených regionů a Podporu 

obnovy venkova. Program obnovy venkova byl zřízen pro venkovské obce do 3000 

obyvatel včetně. Ţádat o dotace z programu obnovy venkova na Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR mohou buďto obce nebo svazky obcí.[26]  

4.1.1 Cíl programu obnovy venkova 

Program obnovy venkova zřízený na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR byl 

vytvořen na podporu vlastních aktivit obcí směřujících ke zvyšování ţivotní úrovně občanů 

dané obce. Záměrem  programu obnovy venkova je rozvoj v obcích, stavební obnova 

obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanské vybavenosti, opravy a 

výstavba technické infrastruktury a péče o krajinu.  

4.1.2 Dotační tituly, maximální výše dotací 

Pro rok 2010 jsou dotace z programu Podpory obnovy venkova rozděleny na pět 

dotačních titulů: 

Dotační titul  1- Podpora vítězů soutěţe Vesnice roku slouţí pro: 

 podporu obnovy a údrţby venkovské zástavby a občanské vybavenosti, 

 komplexní úpravu veřejných prostranství,  

 obnovu a zřizování veřejné zeleně,  

 rekonstrukce a výstavby místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,  
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 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce 

v souvislosti s umístěním v soutěţi Vesnice roku. 

U tohoto dotačního titulu je dotace poskytována aţ do výše 80 % skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. 

Dotační titul  2- Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci 

Z tohoto titulu se podporují akce slouţící dětem a mládeţi, na jejichţ výběru a 

přípravě se děti a mládeţ prokazatelně podílejí, a jsou zaměřeny na: 

 obnovu a údrţbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, 

 úpravy veřejných prostranství, 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. 

U tohoto dotačního titulu je dotace poskytována do výše 70 % skutečně 

vynaloţených nákladů.  Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 000,- Kč. Horní limit 

dotace na jednu akci činí 300 000,- Kč. 

Dotační titul  3- Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

Slouţí na podporu akcí nadregionálního významu, jako např.: 

 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 

 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova, 

 podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na 

obnovu a rozvoj venkova. 

U tohoto dotačního titulu je dotace poskytována aţ do výše 70 % skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 000,- 

Kč. 

Dotační titul  4- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

Titul je zaměřen na podporu akcí spojených s obnovou drobných sakrálních staveb 

nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a 

jsou v majetku obce. 

U tohoto dotačního titulu je dotace poskytována aţ do výše 70 % skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 000,- Kč. 

Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000,- Kč. 

Dotační titul 5- Podpora zapojení romské komunity do ţivota obce a společnosti 
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Je zaměřen na podporu akcí slouţících romské komunitě, na jejichţ výběru a 

přípravě se romská komunita prokazatelně podílela a jsou zaměřeny na: 

 obnovu a údrţbu občanské vybavenosti, 

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity, 

 vybudování nebo rekonstrukci infrastruktury obce u objektů slouţících 

převáţně romské komunitě. 

U tohoto dotačního titulu je dotace poskytována aţ do výše 70 % skutečně 

vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 000,- Kč. 

Horní limit dotace na jednu akci činí 500 000,- Kč. 

Dotace jsou poskytovány na základě splnění jednoznačně specifikovaných 

podmínek daných pravidly Ministerstva pro místní rozvoj.[26] 

4.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 

Kaţdý krajský úřad realizuje vlastní dotační politiku na podporu rozvoje svého 

kraje. Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2002 peněţní 

fond rozvoje Ústeckého kraje. Základní programový dokument stanovuje cíle a priority 

rozvoje kraje a vymezuje opatření k jejich naplnění.[28] 

4.2.1 Cíl programu obnovy venkova Ústeckého kraje 

Cíl programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2010 je stanoven na 

podporu organizačních a ekonomických podmínek za účelem motivace obyvatel obcí a 

samospráv obcí se snahou o zvyšování úrovně ţivota na venkově. Zejména jde o rozvoj 

ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku 

pracovních příleţitostí. Podporuje zhodnocování kulturně historického potencionálu obcí a 

zachování krajiny a kvalitního přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního 

ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro obyvatele i návštěvníky. Slouţí pro koncepční 

rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací vzájemně 

provázaných a navazujících akcí. Příjemcem dotací mohou být obce do počtu 2 000 

obyvatel, které leţí v územním obvodu Ústeckého kraje. Kaţdá obec můţe podat 

maximálně dvě ţádosti s uvedením priorit.[29] 
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4.2.2 Vymezení oblastí Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 

 Obnova a rozvoj venkovské zástavby 

Tento program slouţí k realizaci podpory zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické 

úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních sluţeb, obnově památek, 

historických a kulturních pamětihodností. Pro rok 2010 jsou podporovány úpravy a opravy 

objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení, které musí být ve vlastnictví obce. Jedná 

se například o budovy obecních úřadů, školky, drobné sakrální stavby, autobusové 

zastávky, opravy střech hasičských zbrojnic a pro obce do 500 obyvatel dále i opravy 

hřbitovních zdí. U tohoto dotačního programu je poskytována nenávratná dotace ve výši aţ 

300 000,- Kč u obcí do 500 obyvatel, ale do maximální výše 75 % přímých nákladů 

spojených s realizací projektů. U obcí do 1000 obyvatel je poskytována do výše 65 % 

z ceny a u obcí nad 1000 obyvatel do výše 40 %.[29] 

 Chodníky a místní komunikace 

V této oblasti musí být projekty obcí zaměřeny ke zlepšení stavu dopravních 

komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. Také jsou zde 

podporovány úpravy veřejných prostranství.  V rámci kabelizace rozvodů nízkého napětí, 

kde budou vyuţity zemní práce, je moţno ţádat o podporu na vybudování veřejného 

osvětlení. U tohoto projektu musí být součástí ţádosti smlouva s příslušným energetickým 

podnikem o realizaci v roce 2010. Předloţené projekty v této oblasti mohou získat dotaci 

ve výši aţ 300 000,- Kč se stejnou intenzitou podpory odstupňovanou dle počtu obyvatel 

jako v předchozím programu.[29] 

 Zlepšení ţivotního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání 

s odpady 

Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit přispívajících ke zlepšení čistoty 

a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Ţádost 

můţe být podána pouze, pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou 

studii a není s tímto dokumentem v rozporu. Finanční podpora tohoto dotačního titulu je 

stejná jako u předchozích dvou oblastí.[29] 

 Soutěţ Vesnice roku 2010 

Slouţí jako stimulace obcím, které se zúčastnily soutěţe Vesnice roku 2010 

v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh. Podpora u tohoto dotačního 

titulu je odstupňována dle obdrţeného ocenění obce. Se získáním zlaté stuhy dostane obec 
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podporu ve výši 300 000,- Kč, kaţdá další stuha přinese obci dotaci ve výši 125 000,- Kč. 

Jestliţe obec získá diplom, má moţnost získat dotaci ve výši 20 000,- Kč. U tohoto 

programu je výše dotace aţ 90 % z ceny projektu.[29] 

Ţádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje se podávají 

osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ţádost 

musí být podána nejpozději do 12. února toho roku, ve kterém budou obce ţádat.  

Na základě stanovených kritérií provádí sestavená pracovní skupina výběr projektů. 

Pracovní skupina je jmenována Radou Ústeckého kraje a skládá se ze 17 členů a to starostů 

vybraných obcí. Pracovní skupina provede výběr projektů s návrhem na přidělení dotace a 

projekty předloţí k projednání Radě kraje. Vybrané projekty pro poskytnutí podpory 

schvaluje zastupitelstvo Ústeckého kraje. Po schválení zastupitelstvem kraje musí být do 

týdne zveřejněny výsledky a ţádající obce vyrozuměny o výsledku výběru.[29] 
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5 Případová studie – obec Vrskmaň 

5.1 Charakteristika obce 

Obec Vrskmaň leţí v Ústeckém kraji, v blízkosti Krušných hor v nadmořské výšce 

307 metrů. Je vzdálena 11 kilometrů od města Chomutov. Celková rozloha je 1498 

hektarů. Obec má dvě části Vrskmaň a Zaječiče. V současnosti mají k trvalému pobytu 

přihlášeno 258 obyvatel. První známý zápis o obci je dochován z roku 1417. Obec 

Vrskmaň se obcí stala natrvalo aţ od roku 1901. Od poloviny 19. stolení byla obec 

obestupována vznikajícími hnědouhelnými revíry a obci hrozilo zaniknutí. V současné 

době je těţba uhlí na ústupu od obce. Obec má vybudovanou a zrekonstruovanou svoji 

vlastní vodovodní a kanalizační síť. V obci je zřízen poštovní úřad a funguje zde obecní 

knihovna s moţností připojení k internetu. Záměrem obce je moderně se rozvíjet, s cílem 

přivést do vesnice mladé rodiny, nalákat podnikatelské subjekty k zřizování provozoven, a 

tím   podpořit vznik nových pracovních příleţitostí.[19]  

5.2 Orgány obce 

Nejvyšším orgánem obce Vrskmaň je zastupitelstvo obce sloţené pro volební 

období 2006 aţ 2010 ze sedmi členů. Zastupitelstvo spravuje obec samostatně. V čele obce 

stojí starosta, který řídí obec a v obci vykonává pravomoc v oblasti samostatné působnosti 

uloţenou mu zákonem o obcích, tak i agendu státní správy svěřenou mu v přenesené 

působnosti. V případě starostovy nepřítomnosti obec zastupuje zvolený místostarosta. 

Obecní úřad má kromě starosty a místostarosty jednoho zaměstnance - referentku obecního 

úřadu.  Referentka se stará o provozní a účetní chod obce.  Obec má zvolený tříčlenný 

finanční a tříčlenný kontrolní výbor. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce a 

kontrolní výbor dohlíţí na plnění usnesení schválených zastupitelstvem a dodrţování 

zákonných postupů ve všech částech samostatné působnosti obce.   Dále má obec sestaven 

pětičlenný kulturní a pětičlenný sociální výbor, tříčlenný sportovní výbor a tříčlenný výbor 

pro ţivotní prostředí. Obec vyuţívá moţnosti zaměstnávat občany začleněné do veřejně 

prospěšných prací, jejichţ mzdy jsou zcela hrazeny z účelových dotací. V současnosti 

zaměstnává pět takovýchto pracovníků. Obec Vrskmaň nevykonává pravomoci spojené s 

rozšířenou působností a záleţitosti podléhající tomuto projednání občané obce Vrskmaň 
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vyřizují na Obecním úřadu  obce Jirkov nebo na Magistrátu města Chomutov. 

5.3 Hospodaření obce   

Rozpočet obce Vrskmaň pro rok 2009 byl schválen jako schodkový ve výši 

3 404 000,- Kč na straně příjmů a 7 790 000,-Kč na straně výdajů. Ze závěrečného účtu 

obce Vrskmaň pro rok 2009 vyplývá, ţe celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 

2009 činil v oblasti příjmů 5 731 000,- Kč, v oblasti výdajů 6 528 000,- Kč. Schodek ve 

výši 797 000,- Kč byl pokryt z rezerv z předchozích let. 

V roce 2009 získala obec dotace v celkové výši 804 000,- Kč. Neinvestiční dotace 

na výkon státní správy byly ve výši 7 000,- Kč, a na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 

445 000,- Kč. K průběhu voleb dostala obec dotace ve výši 21 000,- Kč a na provoz Czech 

Pointu 71 000,- Kč. Od Krajského úřadu Ústeckého kraje získala obec z Programu obnovy 

venkova dotaci v celkové výši 260 000,- Kč na výstavbu nové příjezdové komunikace a 

chodníku. 

Zastupitelstvo obce Vrskmaň  usnesením č. 26/2009 vydaným ze dne 23. 12. 2009 

schválilo pro rok 2010 deficitní rozpočet.  S částkou na straně příjmů ve výši 4 655 900,- 

Kč a na straně výdajů ve výši 10 084 800,- Kč. Schodek ve výši 5 428 900,- Kč bude kryt 

z vlastních rezerv a z přijatých dotací. Nejdůleţitější a nejvyšší poloţkou na straně příjmů 

jsou sdílené a svěřené daně. V roce 2010 se počítá s příjmem ze svěřených daní ve výši 

640 000,- Kč a ze sdílených daní 2 469 000,- Kč. Z toho vyplývá, ţe daňové příjmy obce 

dosahují přes 66,77 % celkových příjmů. Vyšší rozpočtový deficit pro rok 2010 je 

zapříčiněn záměrem obce provést celkovou rekonstrukci domu, přestavěním na bytové 

jednotky s předpokládajícími náklady ve výši 3 000 000,- Kč, vybudováním dvou 

fotovoltaických elektráren s předpokládanými náklady ve výši 3 000 000,- Kč a 

dokončením rekonstrukce kulturního domu a výstavbou dětského hřiště.[27] 

5.3.1 Stručné zhodnocení hospodaření obce za poslední 4 roky 

Vyhodnocením hospodářské činnosti obce Vrskmaň za čtyři předchozí účetní 

období, znázorňují tabulkou č. 2 a grafem č. 1 vývoj jednotlivých příjmů a výdajů za 

jednotlivé roky a dalšími grafy poukazuji na sloţení příjmů a nepřímo tím poukazuji na  

nezbytnost získávání dotačních zdrojů. 
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Tabulka č. 2  Upravené závěrečné rozpočty obce Vrskmaň za období 2006 – 2009 

 

Rok Příjmy (v 

Kč) 

Výdaje (v 

Kč) 

Hospodářsk

ý výsledek (v Kč) 

2006 4 958 640,- 4 639 690,-  318.950,- 

2007 4 085 920,- 3 988 561,-   97 359,- 

2008 5 706 501,- 5 155 743,-  550 758,- 

2009 5 731 000 6 528 000,- -797 000,- 

 Zdroj: z výpisu usnesení závěrečných účtů jednotlivých let. 

 

Graf č.1 Porovnání závěrečných účtů mezi jednotlivými roky 
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Graf č. 2 Jednotlivé druhy příjmů obce Vrskmaň za rok 2006 

struktura příjmů za rok 2006

Daňové příjmy; 

2832640; 57%

Nedaňové 

příjmy; 697000; 

14%

Kapitálové 

příjmy; 1070050; 

22%

Dotace; 359590; 

7%

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Dotace
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Graf č. 3 Jednotlivé druhy příjmů obce Vrskmaň za rok 2007 

struktura příjmů za rok 2007
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Graf č. 4 Jednotlivé druhy příjmů obce Vrskmaň za rok 2008 

struktura příjmů za rok 2008
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Graf č. 5 Jednotlivé druhy příjmů obce Vrskmaň za rok 2009 

struktura příjmů za rok 2009
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Vzájemným porovnáním a následným zhodnocením sestavených základních 

příjmových poloţek je vyvoditelné, ţe největším příjmem obce jsou daňové příjmy, které 

tvoří vţdy víc jak polovinu všech příjmů rozpočtu.  Z grafů je zřejmé, ţe od roku 2008 po 

změně rozpočtového určení daní se obci Vrskmaň zvýšily daňové příjmy takřka o 

100 000,- Kč. Tím je i patrno, ţe změnou daňového určení si malé obce polepšily. 

V souběhu s tímto zvýšením příjmové stránky rozpočtu je zřejmé i nepatrné procentuální 

zvýšení dotací do příjmů obcí. Je to tím, ţe jestliţe má obec vyšší příjmy, můţe realizovat 

více projektů podporovaných různými dotačními tituly. Příjmy obce z dotací, se postupně 

zvyšují, přesto 15 % z celkového objemu, je stále nízkou hodnotou. Je to tím, ţe obec 

teprve začíná dotační tituly pozvolna vyuţívat.  Jednou z nových moţností zvýšení příjmů 

pro obce je ta, ţe sama obec můţe zvýšit koeficient pro určení výběru daně z nemovitosti. 

Obec Vrskmaň zatím této moţnosti nevyuţila a to z důvodu, ţe stát jiţ koeficient zvýšil a 

obec nechce své občany více finančně zatěţovat. Obec Vrskmaň pravidelně hospodaří 

s přebytkem finančních zdrojů. Pouze v roce 2009 je zaznamenán schodek zapříčiněný 

spojením pro obec finančně náročné investiční akce a nárůstem běţných výdajů obce. 

Obec v tomto roce měla vyšší platby energií a nakupovala neinvestiční materiál potřebný 

k chodu obce.  

5.4 Zapojení obce do Mikroregionu Koridor 

Na základě rozvojové strategie obce Vrskmaň a moţnosti vhodnějšího prosazování 

investičních akcí v oblasti bydlení, občanské vybavenosti, dopravní a technické 

infrastruktury, vstupuje obec Vrskmaň v roce 2003 do zájmového sdruţení osob 

Mikroregionu Koridor. Členy sdruţení jsou obce  Vrskmaň, Otvice,  Pesvice, Strupčice, 

Vysoká Pec a dále Aeroklub Chomutov, První otvické vodní sdruţení a Horský klub Lesná 

v Krušných horách.  Mikroregion Koridor je součástí regionu Severozápad a Euroregionu 

Krušnohoří. Seskupení obcí do mikroregionu je důleţité z hlediska snadnějšího 

prosazování rozsáhlejších investičních akcí a investičních akcí, které přesahují rámec jedné 

obce. Území mikroregionu Koridor patří mezi strukturálně postiţené oblasti, které jsou 

zařazeny do skupiny podporovaných regionů v rámci strukturální politiky státu. 

Mikroregion Koridor má na základě poţadavků jednotlivých obcí sestaven integrovaný 

střednědobý plán rozvoje určeného území od roku 2007 do roku 2015. Obec Vrskmaň chce 

prostřednictvím mikroregionu Koridor v oblasti bydlení a ţivot realizovat například letošní 
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výstavbu dětského hřiště s celkovými náklady ve výši 400 000,- Kč, a v roce 2011 provést 

opravu a přestavbu objektu bývalé hasičské zbrojnice s předpokládanými náklady ve výši 

2 000 000,- Kč. V oblasti cestovního ruchu by obec Vrskmaň chtěla vystavět část 

cyklostezky, která povede obcí. Cyklostezka bude propojením mezi obcemi mikroregionu 

Koridor a bude pokračovat aţ do města Chomutov.  

5.5 Realizace výstavby příjezdové komunikace a chodníku 

Od počátku roku 2007 řešilo zastupitelstvo obce Vrskmaň problém zajištění 

finančních zdrojů na výstavbu příjezdové komunikace a chodníku k nově budovaným 

rodinným domům na pozemcích spadajících do území obce. V roce 2007 zastupitelstvo 

obce schválilo plán budoucí realizace této příjezdové komunikace.  Cílem realizace bylo 

zvýšení bezpečností silničního provozu a zvýšení kvality bydlení pro nově přistěhované 

obyvatele obce. To by mělo slouţit k podpoře zájmu o novou výstavbu rodinných domů 

v obci, jak ze strany nově přistěhovaných, tak z řad mladých lidí, kteří v obci dorůstají. 

S nově vznikající výstavbou rodinných domů se obec snaţí udrţet stávající a získat nové 

obyvatele, a následkem toho zvyšovat své daňové příjmy.  

Z předběţné kalkulace provedené v roce 2008 s ohledem na finanční moţnosti obce 

a porovnáním cen materiálů potřebných k výstavbě silnice bylo rozhodnuto, ţe příjezdová 

komunikace se postaví ze  zámkové dlaţby pro její cenovou dostupnost.  Původní záměr 

obce byl nechat vystavět příjezdovou komunikaci z vlastních finančních zdrojů obce. Obec 

zadala vypracování projektové dokumentace ke stavbě příjezdové komunikace a chodníku 

a se zhotovenou projektovou dokumentaci bylo zaţádáno na Magistrátu města Chomutova, 

odboru dopravních a správních činností, o stavební povolení. Po vydání stavebního 

povolení, v září roku 2008, začala obec řešit finanční zajištění stavby. Předběţná cena 

zhotovení komunikace měla odpovídat částce kolem 400 000,- Kč, a od počátku bylo zcela 

jednoznačné, ţe stavba bez jiných příjmů by neúměrně zatíţila rozpočet obce. Jedno 

z dalších řešení bylo získání úvěru, ale následně se obce rozhodla, ţe na financování této 

investiční akce se pokusí získat finanční zdroje z nabízených  dotačních titulů. Jako 

nejefektivnější bylo obcí vyhodnoceno, ţe na výstavbu nové příjezdové komunikace a 

chodníku bude poţádáno o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje. Nastudováním moţností 

čerpání dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje byla jako nejvhodnější varianta 

vyhodnocena ta z dotačního fondu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Pro rok 
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2009 byla z dotačního fondu Program obnovy venkova Ústeckého kraje poskytována na 

jednotlivou investiční akci částka v maximální výši 300 000,- Kč, ale pouze do celkové 

výše 65 % celkových nákladů projektu. Za předpokladu schválení dotace by byl rozpočet 

obce zatíţen touto investiční akcí v uvozovkách pouze částkou kolem 150 000,- Kč. 

K poţadovanému termínu byla ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podána ţádost o 

poskytnutí dotace v souladu s  Programem obnovy venkova Ústeckého kraje 2009 s přesně 

danými náleţitostmi a návrhem poţadované dotace ve výši 260 000,- Kč. Současně se 

ţádostí bylo zapotřebí doloţit výpisem z katastru nemovitostí, ţe projekt, na nějţ obecní 

úřad ţádá dotaci, bude realizován na pozemcích obce. Čestným prohlášením obec dokládá, 

ţe má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování projektu. Krajské zastupitelstvo 

ţádost o dotaci pro obec Vrskmaň schválilo a před poskytnutím dotace uzavřelo s obcí 

smlouvu o poskytnutí dotace. Součástí smlouvy je mimo jiné stanovení účelu pouţití 

příspěvku a dána obci povinnost předloţit závěrečnou zprávu o vyúčtování realizace 

projektu. 

Schválením a přidělením poţadované dotace zastupitelstvo obce Vrskmaň 

projednalo spolufinancování stavby a zároveň vyhlásilo výběrové řízení. Výběrové řízení 

bylo vypsáno dle pravidel zákona č. 137/200 Sb., o veřejných zakázkách i přesto, ţe šlo o 

stavbu malého rozsahu. Ve výběrovém řízení byly osloveny čtyři firmy a stanovena 

kritéria, dle kterých bude vítězná firma vybírána. Jako kritéria s největší vahou byly 

stanoveny cenová nabídka a záruční podmínky. K výběrovému řízení zároveň byla 

sestavena tříčlenná komise ze členů zastupitelstva. Následně výběrová komise doporučila 

zastupitelstva firmu, jejíţ nabídku vyhodnotila jako nejvýhodnější, a zastupitelstvo 

doporučenou firmu schválila. K samotné realizaci stavby došlo koncem roku 2009. 

Celková cena stavby činila 464 409,- Kč, přičemţ podíl dotace představoval 260 000,-Kč, 

coţ odpovídalo bezmála 59 % z celkové ceny. Zbytek ceny akce byl financován z rozpočtu 

obecního úřadu, coţ v důsledku sice ovlivnilo roční rozpočet obce, ovšem pouze 

minimálně, neboť deficit z roku 2009 mohl být vyrovnán rezervou. 
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6 Závěr 

Kaţdý člen zastupitelstva obce se slibem zavazuje vykonávat svůj mandát v zájmu 

obce a jejích občanů. I sebevětší vůle a snaha o růst prosperity a zajištění funkčních sloţek 

nemůţe být naplněna bez dostatku finančních zdrojů.  Snahou mé práce bylo nastínit 

ekonomické podmínky malých obcích a ukázat, ţe i vlastními silami za vyuţití prostředků 

z fondů Evropské Unie lze postupně zlepšovat občanskou vybavenost, zkvalitňovat 

technickou infrastrukturu a tím vracet ţivot do vesnic. Věřím, ţe má práce bude impulsem 

pro malé obce při vyuţívání alternativních zdrojů financování investičních akcí. 

Z provedeného rozboru závěrečných účtů finančního hospodaření obce Vrskmaň za 

poslední čtyři roky je zcela jednoznačné, ţe prvořadým příjmem jsou sdílené a svěřené 

daně. K 1. 1. 2008 nastala změna v rozpočtovém určení daní a z výše uvedených grafů je 

zřejmé, ţe malým obcím zavedená změna pomohla k nárůstu příjmů. Z rozboru je dále 

patrno, ţe finanční příjmy obce formou dotací tvoří pouze malou část příjmové strany. Je 

to způsobeno tím, ţe obec nevyuţívá veškeré moţnosti k čerpání z celého spektra 

dotačních titulů ale i tím, ţe kaţdý dotační titul pokrývá pouze určitou část dotovaného 

projektu. Z toho vyplývá, ţe čím mají obce niţší příjmy, o to menší projekty mohou 

realizovat. Z tohoto důvodu je důleţité začleňovaní obcí do mikroregionů a regionů, kde se 

zvyšují šance na získání vyšších dotací formou spolupráce na společných projektech a na 

společném spolufinancování. Rozhodujícím faktorem je také rozváţné plánovaní 

investičních akcí rozloţených na několik let dopředu. Včasným řešením nejpalčivějších 

problémů není obec nucena přistupovat k neuváţeným krokům, neúměrnému zadluţování 

nebo rychlému prodeji majetku. Prací vystihuji, ţe jedním z mnoha, ale pro obce s malým 

počtem obyvatel jako nejvhodnější, se jeví dotační příspěvek z dotačního titulu Program 

obnovy venkova.  

Program obnovy venkova je moţno vyuţívat jiţ od roku 1991, ale do silnějšího 

povědomí zástupců obcí vstupuje aţ v posledních letech. Názornou ukázkou čerpání dotace 

dokazuji, ţe vyřizování dotačních titulů není zas aţ tak sloţité. Odloţením strachu 

z byrokracie a překlenutím všech úskalí první ţádostí o vyřizování dotací nakonec zjistíte, 

ţe finanční podpora z dotačního titulu není nedostupná. Přeji si, aby častější vyuţívání 

dotačního Programu obnovy venkova pomohlo lidem v malých obcích ke zkvalitňování 

ţivota, aby nacházení těchto nových přístupů rozhýbalo síly na oţivení ţivota na venkově. 
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V obci Vrskmaň v následujících letech budou prováděny naplánované investiční akce jako 

je výstavba bytového domu, výstavba cyklostezky, a moje práce bude slouţit zastupitelstvu 

k zorientování se ve velkém mnoţství moţností získání dotací. Doufám, ţe má práce bude 

slouţit k rozšíření vyuţívání Programu obnovy venkova, aby se stal součástí realizovaných 

investičních akcí v obcích. Věřím, ţe častou realizací dotačního Programu obnovy venkova 

se bude tento program více vyvíjet a více přibliţovat moţnostem malých obcí. 

Jediným opatřením, které bych obcím doporučoval při získávání dotací, je 

dostatečná a včasná příprava realizace projektu a u investičních akcí, které neúměrně zatíţí 

hospodaření obce, bych doporučoval nechat si zpracovat studii proveditelnosti. 
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