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1 Úvod 

 

Tématem diplomové práce jsou rozpočtové možnosti financování projektů obce Nové 

Sedlice. Cílem práce je určit okruhy investic obce v návaznosti na rozpočet obce dle priorit 

občanů.  

Práce bude členěna do úvodu, tří kapitol a závěru. První kapitola bude zcela teoretická 

a bude se zaměřovat na východiska pro výkon správy a rozvoj obcí v České republice. 

Čtenáře bude seznamovat se základními podmínkami existence obce, vymezovat jednotlivé 

pojmy obecného zřízení v České republice. Bude se opírat o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Druhá kapitola aplikuje teoretickou část na obec Nové Sedlice v letech 2002 až 2011. 

V prvním novodobém volebním období obce Nové Sedlice (1998 až 2002) musely být zřízeny 

všechny potřebné záležitosti pro správné fungování obce. Většina obecních peněz byla 

investována do rozbíhajícího se chodu obce. Od roku 2002 si obec vydobyla již rovnocenné 

postavení mezi obcemi a začala více rozvíjet celkovou úroveň všech směrů života svých 

obyvatel. Od tohoto roku můžeme lépe sledovat výši finančních zdrojů, které byly 

investovány do akcí obce. Profil obce se bude zabývat demografickou analýzou obce, 

technickou a komunikační vybaveností obce, orgány obce a jedna z podkapitol se bude 

věnovat rozboru rozpočtu obce. Analýza dosavadních rozpočtových možností bude rozebírat 

finanční hospodaření obce ve sledovaném období od roku 2002 do konce roku 2011. V práci 

bude nastíněna struktura příjmů obce a výdajů (mandatorních a investičních výdajů). 

Poslední kapitola na základě dvou dotazníkových šetření plánuje možné budoucí 

investice obce. Během dvou vymezených období byly mezi občany Nových Sedlic 

distribuovány dotazníky, ve kterých se občané obce měli vyjádřit, jak se jim v obci žije, jaké 

přednosti a nedostatky vidí na obci, jak jsou spokojeni s obsahem a přehledností webových 

stránek, zda mají přehled ve finančních otázkách týkajících se rozpočtu obce. Vyhodnocení 

jednotlivých otázek dotazníkových průzkumů bude provedeno v programu SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), který se zaměřuje na statistické zpracování dat.  

V závěru budou shrnuty poznatky z dotazníkových šetření a formulována doporučení 

pro obec Nové Sedlice v budoucím rozvoji obce.  
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2 Východiska pro výkon správy a rozvoj obce  

 

Ústava České republiky, která byla přijata k 1. lednu 1993, se zabývá územní 

samosprávou v hlavě sedmé v článcích 99 až 105. Stanovuje základními územními 

samosprávnými celky obce. 

 

2.1 Vymezení a základní pojmy obecního zřízení v ČR 

Přesná definice obce je vymezena ve 155 paragrafech zákonu o obcích z roku 2000, 

kdy se v listopadu zákon o obcích změnil. Zákon je rozdělen do tří částí 

 obecná zřízení,  

 ustanovení společná a přechodná,  

 závěrečná ustanovení.  

Část první je dále dělena do osmi hlav 

 obecná ustanovení, 

 samostatná působnost obce, 

 přenesená působnost, 

 orgány obce, 

 orgány zastupitelstva obce a rady obce, 

 dozor, 

 kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti, 

 statutární města. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích definuje obec jako základní územní samosprávné 

společenství občanů; „tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce“ 
1
.  

                                                 

1
 HORZINKOVÁ, Eva a NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008. ISBN 978- 80-7380-096-3, str. 99.  
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Obce se vyznačují dalšími charakteristickými znaky. Musí pečovat o své území hlavně 

o jeho všestranný rozvoj, dále o potřeby svých občanů, respektuje veřejný zájem při plnění 

úkolů. „Obec je veřejnoprávní korporací“
2
, tj. právnickou osobou veřejného práva. 

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese veškerou odpovědnost vyplývající 

z těchto vztahů.  

Dnes existuje v rámci pojmu „obec“ několik typů obcí, které jsou charakterizovány 

nejen odlišnou velikostí obce (co do rozlohy a např. počtu obyvatel), ale také rozsahem 

výkonu pravomocí pojmu a funkcí.  V odborné literatuře a české legislativě najdeme pojmy: 

obec, městys, město, statutární město a hlavní město.   

Obec je základním územním samosprávným celkem. 

Městys je lidově označován jako městečko. Má městský charakter a pro nejbližší 

vesnice je spádovou oblastí. V minulosti mu byla udělena pravomoc organizovat dobytčí 

a výroční trhy. V současnosti se obec stává městysem, jedině pokud jím byla v historii 

(před 17. 5. 1954) a pokud tak na obecní návrh stanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vládním vyjádření. 

Městem se může stát obec, která má více jak 3 000 obyvatel. Obec podá návrh 

předsedovi Poslanecké sněmovny. Žádost musí splňovat určitá kritéria, která jsou stanovena 

v usnesení vlády č. 418 ze dne 2. května 2001. Po kladném vyjádření vlády určí předseda 

Poslanecké sněmovny obec městem.   

Zvláštní skupinou měst jsou statutární města. Těch je v České republice 23. Všechny 

jsou uvedena v zákoně o obcích v paragrafu 4 (Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy 

Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná 

a Mladá Boleslav). Mohou se členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány 

samosprávy. Této možnosti využívá pouze šest měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, 

Pardubice a Liberec). 

Existují i jiná označení měst, např. dle hlediska sídla různých orgánů, okresní, krajská, 

sídelní města (Praha, Brno, Olomouc, Jihlava, Opava), a hlavní město státu (Praha). 

                                                 
2
 Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 13. 
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Mezi základní používané symboly obcí patří znak, vlajka (prapor) a razítko (pečeť). 

Pokud obec nezískala historicky svůj znak a vlajku, tak je může na návrh obce udělit předseda 

Poslanecké sněmovny.  

 

2.2 Základní podmínky existence obce 

Obce je postavena na čtyřech základních podmínkách: územních, personálních, 

právních a ekonomických.  

 

2.2.1 Územní základ obce 

„Každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak“
3
. Území obce je tvořeno jedním nebo více katastrálními územími. Ke 

změně hranic území obce může dojít díky sloučení, připojení, oddělení obce, zrušením 

vojenského újezdu, nebo jinou změnou území.   

Na základě dohody mezi dvěma nebo více sousedícími obcemi se mohou obce sloučit. 

Sloučení lze provést jen k 1. lednu. Slučované obce se dohodnou i na názvu obce. Pokud se 

obce nejsou schopny domluvit, po které obci ponese nová obec jméno, rozhodne o něm 

Ministerstvo vnitra. To dává souhlas v případě, že se obce dohodly na jiném názvu sloučené 

obce. Dosavadní obce zanikají a vzniká nový subjekt, který spravuje správce obce až do 

konání mimořádných voleb. 

V případě připojení obce dochází většinou k připojení menší obce k větší. Orgány 

připojované obce dnem připojení zanikají, orgány jiné obce nadále působí. Také připojení 

obce je možné k počátku kalendářního roku.  

Nová obec může vzniknout oddělením za určitých podmínek. Musí splňovat tyto 

základní podmínky 

 „samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí 

a cizím státem“
4
,  

 území, které tvoří souvislý územní celek, 

                                                 
3
Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 20.  

4
 Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 23.   
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 bude mít alespoň 1 000 občanů, kteří v obci trvale žijí. 

Po oddělení musí i zbytková obce splňovat stejné podmínky. Vzniká jedna nová obec, 

původní obec nezaniká. Krajskému úřadu se podává návrh na oddělení do 30. června 

předcházejícího roku. K 1. lednu může být provedeno oddělení části obce. V části obce, která 

se chce oddělit, se musí konat místní referendum. Je ustanoven přípravný výbor, který má 

lichý počet členů a nejméně jej tvoří tři členové s trvalým pobytem v té části obce, která se 

chce oddělit. „Přípravný výbor 

 navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části obce, podílí se na jeho 

přípravě a provedení, 

 podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce,  

 jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku, 

 je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však podat návrh na oddělení části 

obce krajskému úřadu“ 
5
.   

Krajský úřad rozhoduje v přenesené působnosti o oddělení části obce na návrh obce 

a to na základě kladného výsledku místního referenda. Procento platnosti místního referenda 

je 35% účast všech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je „závazné, jestliže 

pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a zároveň alespoň 25 % všech osob 

oprávněných hlasovat v místním referendu“ 
6
. Obec musí podat návrh do 30 dnů ode dne 

vyhlášení referenda na příslušný krajský úřad, pokud tak neučiní, může návrh předložit 

kterýkoliv občan obce. Ministerstvo vnitra vydává souhlas s názvem nově vznikající obce.  

Jiné změny území obce- Jsou to změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení, 

připojení, nebo oddělení části obce. Zúčastněné obce mezi sebou uzavřou dohodu, se kterou 

souhlasí dotčená zastupitelstva a kterou předem projednají s katastrálním úřadem.  

 

2.2.2 Personální základ obce 

Obyvatelstvo obce patří mezi základní a nutné prvky, každé území obce musí být 

trvalé obýváno lidmi. Dle zákona je občanem obce fyzická osoba, která je v obci nahlášena 

                                                 
5
 Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 23. 

6
 Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 10.  
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k trvalému pobytu a má státní občanství České republiky. Občané obce starší 18 let mají 

práva 

 politická  

 „volit a být volen do zastupitelstva obce, 

 hlasovat v místním referendu“ 
7
; 

 další práva 

 „vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem 

svá stanoviska k projednávaným věcem, 

 vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu, a to písemně ve 

stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva,  

 nahlížet do rozpočtu, závěrečného účtu a do usnesení a zápisů z jednání 

zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a pořizovat 

si z nich výpisy, 

 požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou 

nebo zastupitelstvem; je-li žádost podepsána alespoň 0,5 % občanů obce, musí 

být projednána do 60 dnů, v případě zastupitelstva do 90 dnů, 

 podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, které vyřídí orgány obce 

bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, v případě zastupitelstva do 90 dnů“ 
8
. 

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je v obci 

hlášena k trvalému pobytu, a pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena, má stejná práva jako občan obce.  

Osoba starší 18 let, která vlastní na území obce nemovitost, má stejná práva jako 

občan obce, kromě práv politických.  

                                                 

7
 HORZINKOVÁ, Eva a NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008. ISBN 978- 80-7380-096-3, str. 104. 

8
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 105. 
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Zastupitelstvo obce může udělovat, ale také i odnímat čestné občanství. Je udělováno 

fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce. Osoby 

nemusí mít v obci trvalý pobyt a ani nemusí být občany České republiky.  

 

2.2.3 Právní základ obce  

Po roce 1989 se postavení obcí změnilo. Před tímto rokem bylo postavení obcí spíše 

formálního charakteru, protože vše bylo řízeno z centra a direktivně. Po tomto přelomovém 

roce došlo k odloučení místní správy od státní. Byla obnovena územní samospráva na úrovni 

obcí, byla přizpůsobena a upravena požadavkům a standardům vyspělých ekonomik. První 

polistopadové volby do obecních zastupitelstev byly konané 24. listopadu 1990. Ústava České 

republiky byla přijata po vzniku samostatné České republiky k 1. lednu 1993. Úprava územní 

samosprávy je obsažena v sedmé hlavě. Obnovená místní správa navázala na tzv. smíšený 

systém (středoevropský) veřejné správy. Obce zabezpečují svou vlastní působnost 

(samosprávu), ale také působnost přenesenou (určitou část státní správy) stejnými orgány.  

Do samosprávy zařazujeme záležitosti místního nebo regionálního dopadu a jejich 

úprava je v zájmu obce a jejich obyvatel (např. tvorba programu rozvoje územního obvodu 

obce, příprava a návrh rozpočtu obce, vydávání obecně závazných vyhlášek, úprava vybírání 

místních poplatků, ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti, atd.). 

Přenesená působnost znamená, že část výkonu státní správy je svěřena do rukou obce. Tuto 

činnost obce sami financují. V České republice jsou obcemi vykonávány tři základní stupně 

přenesené působnosti. Existují obce s pověřením  

 I. stupně- do této kategorie spadají všechny obce v České republice (6 251, stav k     

1. 3. 2012), neboť se v minimálním rozsahu podílejí na výkonu státní správy svěřené 

do rukou obce (organizace voleb), 

 II. stupně- jsou to obce s tzv. pověřeným obecním úřadem (POÚ). V České republice 

jich existuje 388. Tyto obce již mají vytvořené potřebné personální a materiální 

podmínky pro výkon státní správy v přesně vymezených oblastech státní správy (např. 

stavební řízení, matriční řízení, pozemkové řízení, apod.). Jako mezistupeň mezi 

obcemi s I. a II. stupněm pověření existují vybrané obce se základní působností, které 

vykonávají působnost stavebních úřadů a obce, které vykonávají působnost matričních 

úřadů.,  
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 III. stupně- jde o tzv. obce s rozšířenou působností (ORP). Těchto obcí je v ČR 205 

(stav k 31. 12. 2010). Většina kompetencí na ně byla přenesena po zrušení okresních 

úřadů.  

Obce mohou vydávat právní předpisy v podobě obecně závazných vyhlášek a 

nařízení. Obecně závazné vyhlášky jsou právní předpisy, které byly vydány v samostatné 

působnosti obce. Nařízení jsou právní předpisy, které byly vydané v rámci přenesené 

působnosti. Při vydávání musí dodržovat zákonem stanovený postup. Právní předpisy musí 

mít jasně danou časovou působnost (v jaké určité době platí tento předpis), prostorovou 

působnost (je určena místem, kde platí předpis, např. správním územím obce) a osobní 

působnost (vymezuje rozsah použití na určité subjekty). Starosta a místostarosta podepisují 

právní předpisy obce. Právní předpisy jsou vyhlašovány vyvěšením na úřední desce nejméně 

po dobu 15 dnů. Po této patnáctidenní lhůtě nabývají předpisy účinnosti. Údaj o okamžiku 

vyvěšení a sejmutí z úřední desky a také podpis toho, kdo tyto úkony provedl, je součástí 

originálu právního předpisu. Obec musí vést evidenci právních předpisů, které vydala, a 

evidovat je pod pořadovými čísly.  

 

2.2.4 Ekonomický základ obce  

Ekonomickým základem obce je majetek obce. Tvoří ho zejména hmotný majetek, 

krátkodobý majetek, dlouhodobý majetek, nehmotná aktiva, cizí zdroje, vlastní zdroje 

a přechodná pasiva. „Obec má právo majetek získávat, užívat jej a nakládat s ním jako 

právnická osoba“
9
, jelikož hospodaří s veřejným majetkem, stanovuje právní řád určitá 

omezení a podmínky pro hospodaření s tímto majetkem. Ze zákona také vyplývá, že obec 

musí o svůj majetek pečovat (chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím 

a neoprávněnými zásahy) a vést jeho evidenci. Obce by neměly upřednostňovat ziskovost při 

nakládání s majetkem před uspokojováním potřeb a zájmů občanů obce. Nad rámec svých 

možností se obce nesmí zadlužit. Nesmí přijmout úvěr, který by přesáhl 150 % vlastního 

rozpočtu minulého roku. Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob (výjimky jsou 

uvedeny v zákoně o obcích, § 38).  

                                                 

9
 HORZINKOVÁ, Eva a NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008. ISBN 978- 80-7380-096-3, str. 118. 
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Nástrojem prosazování cílů obecné politiky je rozpočet. „Rozpočet obce je 

decentralizovaným peněžním fondem, který se tvoří, rozděluje a používá primárně na principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti“ 
10

. Obce tvoří kromě krátkodobého rozpočtu 

na jeden rok také střednědobé a dlouhodobé rozpočtové výhledy. Ty jsou důležité pro 

plánování budoucích příjmů a výdajů. Dochází k ujasnění investiční strategie obce.  

Rozpočet obce se skládá z příjmů a výdajů, které mají vztah k výkonu státní správy 

v rámci přenesené působnosti i k činnosti samosprávy. Příjmy jsou plánované či neplánované 

(nahodilé) nebo nenávratné a návratné.  

Nenávratné příjmy obce se člení na 

 vlastní příjmy 

 daňové (v příjmech obce tvoří velmi významný podíl. Do této skupiny 

zahrnujeme sdílené daně, daně svěřené, daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti či ze samostatně výdělečné činnosti, místní poplatky a správní 

poplatky, daně z příjmů právnických osob, z kapitálových výnosů fyzických 

osob, dále daň z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za obec, 

apod.), 

 nedaňové (mezi tyto příjmy patří příjmy z majetku a podnikání, poplatky 

uživatelské a příjmy z mimorozpočtových fondů), 

 ostatní (dary, výnosy ze sbírek, apod.), 

 dotace (jsou významnou částí rozpočtu, zejména ze státního rozpočtu. Obce mohou 

získávat i účelové dotace ze státních rozpočtů, státních fondů, krajů, fondů Evropské 

unie).  

Návratné příjmy se dělí na 

 úvěry (krátkodobé, střednědobé se splatností do pěti let, dlouhodobé se splatností do 

deseti let),  

 půjčky, 

 příjmy z emise komunálních obligací. 

                                                 

10
 NAHODIL, František a kolektiv. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7380-162-5, str. 68. 
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„Rozhodující část výdajů rozpočtu obce jsou alokační výdaje na zabezpečení 

veřejných statků a část z nich má povahu mandatorních výdajů“ 
11

. Výdaje se člení podobně 

jako příjmy na plánované a neplánované (nahodilé). Obec „musí ve svých výdajích 

respektovat rozpočtové omezení dané příjmy svého rozpočtu“ 
12

.  

Výdaje rozpočtu lze také dělit na dvě základní části 

 běžné (finanční prostředky, které slouží k zajištění přenesené a samostatné působnosti, 

splácení půjček a úvěrů, plnění závazků, které vyplývají z uzavřených smluv 

v souvislosti s hospodařením, a finance, které převádí kraj ze svých rozpočtů do 

rozpočtu obce), 

 kapitálové (jsou vynakládány na splátky vlastních dluhopisů a na pořízení nového 

majetku a cenných papírů). 

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu. Ten je schvalován zastupitelstvem obce 

na kalendářní rok. V obci může dojít i k situaci, kdy rozpočet obce nebyl schválen před 

1. lednem rozpočtového roku. Hospodaření obce se řídí pravidly rozpočtového provizoria do 

doby, než je schválen rozpočet obce.  

V průběhu roku může dojít ke změně rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními se provádějí 

případné změny. Ty se evidují podle časové posloupnosti.  

Obce mohou zřizovat peněžní fondy. Fondy mohou být bez konkrétního účelu, ale i 

pro konkrétní účelové použití. Přebytky z hospodaření minulých let, příjmy běžného roku, 

převody z rozpočtu během roku jsou zdroji fondu. Není povinností obce, aby zřizovala fondy, 

pokud je obce ale má, používá většinou tyto fondy 

 sociální fond (využívají zaměstnanci obecního úřadu pro své sociální a kulturní 

potřeby: rekreace, závodní stravování, sociální věci, apod.), 

 fond rezerv a rozvoje (na tomto fondu můžeme najít přebytky hospodaření běžného 

roku, slouží pro realizaci větších investic v budoucnu nebo jako rezerva hospodaření). 

                                                 

11
NAHODIL, František a kolektiv. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7380-162-5, str. 79. 

12
 NAHODIL, František a kolektiv. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-7380-162-5, str. 73. 
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Za uplynulý kalendářní rok dochází k přezkoumání hospodaření obce. Výsledkem 

hospodaření může být buď schodek, nebo přebytek. Vyrovnaný rozpočet, či přebytkový 

rozpočet je dlouhodobým cílem hospodaření obce. Obce žádají o přezkoumání krajský úřad, 

auditora, nebo auditorskou společnost. Krajský úřad přezkoumává hospodaření obce 

v přenesené působnosti. Pokud obec o toto přezkoumání nepožádá, přezkoumá hospodaření 

obce příslušný krajský úřad. Náklady na auditorské šetření hradí obec sama ze svých 

rozpočtových prostředků.  

Závěrečný účet (obsahuje souhrnné údaje o ročním plnění hospodaření obce) „spolu se 

zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná 

zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě 

nedostatků“
13

, pokud nějaké byly zjištěny.  

U obcí je velmi častým jevem za poslední léta schodkový rozpočet, příjmy jsou tedy 

menší než výdaje. Tento deficit v rozpočtu lze pokrýt finančními prostředky z minulých let. 

Z hlediska hospodaření obce nedochází k žádnému problému. Neroste u obce zadluženost. 

Pokud ale obec nedisponuje dostatečnými finančními zdroji k pokrytí rozpočtového deficitu, 

musí si finanční prostředky vypůjčit. Dochází k zadlužování obce. U obcí se sleduje dluhová 

služba („vyjadřuje podíl splátek úroků, jistin úvěrů apod. k celkovému příjmu obecního 

rozpočtu“ 
14

), pro obce je únosná hranice do 30 % tzn., že obec nesplácí na dluhy více jak 

30 % všech obdržených příjmů v daném roce. 

 

2.3 Orgány obce 

Obce jednají navenek svými orgány. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích patří mezi 

orgány obce zastupitelstvo, rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány obce. Orgány 

jednají navenek ústně, nebo písemně. Uplatňuje se u nich rozdílnost v kontinuitě práce a dělba 

činností.  

 

                                                 

13
 HORZINKOVÁ, Eva a NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008. ISBN 978- 80-7380-096-3, str. 121. 

14
 TOMÁNEK, Petr. Hospodaření územních samosprávných celků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 

Str. 54. 
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U obcí rozeznáváme orgány z hlediska 

 „jejich složení 

 kolegiální, složené z více osob – zastupitelstvo, rada, výbory zastupitelstva, 

komise rady,  

 individuální, tvořené jedincem- starosta, 

 demokratické legitimity 

 přímo volené občany- zastupitelstvo,  

 volené zastupitelstvem- rada, starosta, výbory, 

 ustanovené jinak- komise, zvláštní orgány obce, 

 právního základu 

 prvotně ústavně zakotvené- zastupitelstvo obce,  

 prvotně zákonně zakotvené- ostatní orgány v obci, včetně zastupitelstva 

městské části“ 
15

. 

 

2.3.1 Zastupitelstvo obce 

Jediným orgánem obce, který je ústavně zakotven, je zastupitelstvo obce. Do 

zastupitelstva jsou zvoleni členové starší 18 let ve všeobecných, rovných a přímých volbách 

tajným hlasováním. Funkční období je čtyřleté. Počet členů je stanoven 85 dnů před 

vyhlášením voleb zastupitelstvem obce. Počet členů je upraven zákonem, počet se odvíjí 

podle počtu obyvatel dané obce.  

Nejmenší možný počet členů v zastupitelstvu je 5, nejvíce 55 členů. Ti mohou být tzv. 

uvolněnými, nebo neuvolněnými členy zastupitelstva. Kdo je dlouhodobě uvolněn ze svého 

pracovního poměru, je uvolněným členem zastupitelstva. Má nárok na měsíční odměnu. Výše 

měsíční odměny závisí na dvou faktorech, na druhu vykonávané funkce a na počtu obyvatel 

dané obce k 1. lednu příslušného roku zaokrouhleného na celé stovky nahoru. Neuvolněným 

členům zastupitelstva může být poskytnuta odměna, ale také nemusí. Maximální částku 

                                                 

15
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 169.  



 

 

17 

 

stanoví vláda svým nařízením. Zákon o obcích dále vymezuje odměnu při skončení funkčního 

období. Tato odměna náleží všem uvolněným členům zastupitelstva a neuvolněnému 

starostovi.  

Zastupitelstvo rozhoduje nejen ve věcech v samostatné působnosti, ale také 

v přenesené působnosti. Při výkonu své funkce má člen zastupitelstva 

 práva 

 iniciativy (přímo na jednání zastupitelstva může člen zastupitelstva předkládat 

své návrhy. Dále je může předkládat radě, výborům a komisím.), 

 interpelace (zastupitel „může vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu 

obce, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na vedoucí příspěvkových 

organizací a organizačních složek obce, na statutární orgány právnických 

osob založených obcí“ 
16

.),  

 informace (člen zastupitelstva má nárok na bezplatné informace, které může 

požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Informace 

musí být poskytnuta do 30 dnů.), 

 povinnosti 

 aktivní účast (musí se účastnit zasedání zastupitelstva a jiných orgánů, kterých 

je členem. Plní úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájí zájmy občanů obce 

a vystupuje s ohledem na vážnost své funkce. Při neplnění povinnosti účasti 

nemůže zastupitel ztratit mandát, můžou mu být pouze sníženy, nebo 

nepřiznány odměny.), 

 vyvarovat se střetu zájmu (když ze strany zastupitele nebo osob mu blízkých 

dojde ke střetu zájmů, stanovuje zákon podmínky pro vyloučení člena 

zastupitelstva při projednávání a rozhodování v této záležitosti).  

Zastupitelstvo se schází k zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 

Jeho zasedání jsou veřejná. Je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů 

zastupitelstva. Informace k nadcházejícímu zastupitelstvu musí být nejméně 7 dní předem 

vyvěšeny na úřední desce úřadu s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí oznámení. Místo, 

                                                 

16
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 178. 



 

 

18 

 

doba a program zasedání jsou vyznačeny na oznámení. Zpravidla svolává a řídí zasedání 

starosta obce. Český jazyk je jednacím jazykem. Každá obec si vytváří svůj jednací řád. 

Jednací řád upravuje podrobnosti v jednání zastupitelstva. Musí v něm respektovat zákonná 

pravidla, ale může je značně upravit. O průběhu zasedání je pořizován zápis, který obsahuje 

„všechny závažné skutečnosti z průběhu zasedání zastupitelstva obce“ 
17

. Podepisuje jej 

starosta, nebo místostarosta a určení ověřovatelé, kteří zkontrolovali úplnost a správnost 

zápisu. Každý občan může nahlédnout do zápisu z jednání zastupitelstva, může si z něj činit 

výpisky a poznámky. Zápis je k dispozici na obecním úřadě nejpozději do 10 dnů po skončení 

zasedání. 

Podle potřeby zřizuje zastupitelstvo své orgány. Jsou jimi výbory. Ty působí v oblasti 

samostatné působnosti obce. Předkládají zastupitelstvu svá stanoviska, návrhy a jsou mu 

odpovědny. Člen zastupitelstva musí být vždy předsedou výboru. Počet členů je lichý. 

Starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu nemůže být členem těchto výborů. Schází se 

dle potřeby. Výbor odpovídá svými činy zastupitelstvu obce. 

Ze zákona vyplývá povinnost zřídit výbor 

 finanční (kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce), 

 kontrolní (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, „dodržování 

právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti“ 
18

). 

Po provedení kontroly je pořízen zápis. Zápis obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 

nedostatky byly zjištěny, a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Je podepisován nejen 

členem výboru, který provedl kontrolu, ale také zaměstnancem, kterého se činnost kontroly 

týkala.  

Osadní výbor se může nazývat i místní výbor. Je zřizován v místních částech obce, 

aby se nezapomínalo na zájmy odlehlých částí města, které většinou bývaly samostatnými 

městy. 

                                                 
17

 Územní samospráva. Praha: EUROUNION Praha, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7317-074-5, str. 64. 

18
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 211. 
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Výbor pro národnostní menšiny musí být v obci zřízen, pokud žije v obci nejméně 

10 % občanů, kteří se podle posledního výsledku sčítání lidu hlásí k jiné národnostní menšině 

než české. 

 

2.3.2 Rada obce 

V oblasti samostatné působnosti je výkonným orgánem rada obce. V zákoně jsou 

stanoveny jmenovitě úkoly, které rada zabezpečuje. Za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu 

obce. Rada je tvořena starostou, místostarostou, případně místostarosty a dalšími členy rady, 

kteří jsou voleni z řad zastupitelů. Počet členů rady je lichý, nejmenší možný počet členů je 5, 

nejvyšší 11. Celkově nesmí přesáhnout počet členů rady jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada nevolí. 

Zastupuje ji starosta obce, nestanoví-li zákon jinak.  

Rada se schází dle potřeby na základě svolání starosty, její jednání jsou neveřejná. 

V přítomnosti nadpoloviční většiny členů je rada usnášeníschopná. Podrobnosti o jednání 

rady jsou stanovena v jednacím řádu rady obce, který si vydává sama rada. Během schůze je 

pořizován zápis. Ten je podepisován starostou, místostarostou nebo jiným radním. Na 

obecním úřadě je do 7 dnů od jednání uložen zápis ze schůze, nahlédnout do něj může 

kdokoliv ze zastupitelstva obce. 

Orgány rady se nazývají komise. Jsou to iniciativní a poradní orgány rady. Předsedou 

může být zvolena osoba, která prokáže svou odbornou způsobilost v oblasti, která byla 

svěřena komisi v přenesené působnosti. 

 

2.3.3 Starosta 

Navenek zastupuje obec starosta. U statutárních měst stojí v čele primátor, 

v jednotlivých městských částech to je starosta. Musí být občanem České republiky. Je volen 

zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva. Zákon neurčuje přesný způsob volby (tajná volba, 

nebo veřejná), ta je upravena v jednacím řádu obce. Zastupitelstvu obce je odpovědný za 

výkon své funkce. Kromě pravomocí jako každý jiný člen zastupitelstva, má starosta další 

specifické funkce (např. většinou svolává a řídí zasedání zastupitelstva, podepisuje právní 

předpisy obce, zodpovídá za objednání přezkoumání hospodaření obce v termínu, může 
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požádat o spolupráci policii, apod.). V době nepřítomnosti zastupuje starostu místostarosta 

(místostarostové), který je rovněž volen zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva. Rovněž 

musí respektovat vůli zastupitelstva a rady.   

 

2.3.4 Obecní úřad 

Orgánem obce je také obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), 

tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V jeho čele stojí 

starosta. U obcí s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností je zřizován 

tajemník obecního úřadu, který plní úkoly zaměstnavatele. Pro jednotlivé úseky činnosti 

obecního úřadu může rada obce zřídit odbory a oddělení. V samostatné působnosti obce plní 

obecní úřad úkoly, které mu ukládá zastupitelstvo a rada. V činnosti napomáhá výborům 

a komisím. V přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které svou 

působností spadají do kompetencí jiného orgánu. Existují úřady s různým rozsahem přenesené 

působnosti. V zákoně o obcích je vymezen 

 pověřený obecní úřad (pro všechny obce ve správním obvodu i na svém území 

vykonává státní správu, která mu byla svěřena zvláštními zákony), 

 obecní úřad s rozšířenou působností (mají některé oblasti působnosti navíc pro 

svoje vlastní území, pro základní správní obvod, ale i pro další obce v okolí. Těmto 

úřadům byla svěřena větší část působnosti zaniklých okresních úřadů). 

Každá obec zřizuje úřední desku. Každá tato plocha musí být označena 

nápisem „úřední deska“. Musí být veřejně přístupná po 24 hodin denně. Většinou je umístěna 

na budově obecního úřadu. V dnešní době internetu musí obec zřídit svou webovou 

stránku a „elektronickou úřední desku“. Obce zde zveřejňují „důvod a způsob svého založení 

a principů své činnosti, organizační strukturu, místo a způsob získávání informací a podávání 

žádostí, stížností a návrhů, místo, lhůtu a způsob podávání opravných prostředků, postup při 

vyřizování žádostí osob, přehled nejdůležitějších právních předpisů pro svou činnost, sazebník 

úhrad za poskytování informací a výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti 

poskytování informací“ 
19

. „Na úřední desce musí územní samospráva zveřejnit úřední hodiny 

                                                 

19
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 120. 
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obecního úřadu a úřední hodiny podatelny, elektronickou adresu obecního úřadu, formu 

technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě, seznam kvalifikovaných 

certifikátů zaměstnanců nebo elektronické adresy, na níž se tyto kvalifikované certifikáty 

nacházejí, a další možnosti učinit podání pomocí jiných elektronických přenosových 

technik“
20

.  

Dle zákona je obec povinna si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů, musí ji 

zpřístupnit k nahlédnutí komukoliv na obecním úřadě v úředních hodinách. K dispozici pro 

občany musí být i Věstník právních předpisů kraje a kronika obce. Všechny písemnosti 

určené pro obec a její orgány jsou doručovány do sídla obecního úřadu.  

 

2.3.5 Zvláštní orgány obce 

V zákoně jsou uvedeny případy, kdy pro výkon přenesené působnosti starosta zřizuje 

zvláštní orgány. Tyto orgány mohou být kolektivní, nebo i individuální. Pro osoby, které stojí 

v čele zvláštního orgánu, platí povinnost zvláštní odborné způsobilosti.  

Přestupková komise je zřízena k projednávání přestupků. Je tříčlenná, jejím 

předsedou se může stát osoba s právnickým vzděláním, nebo se zvláštní odbornou 

způsobilostí pro projednávání přestupků. Členové jsou zvoleni starostou. 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí je zřizována u obcí s rozšířenou 

působností.  

Povodňová komise je zřizována a jmenována radou obce, pokud není v obci zvolena, 

plní činnosti komise rada obce. Předsedou je starosta obce. Je pouze v územích, kde je 

možnost povodní. 

Zřízení bezpečnostní rady obce jako koordinačního orgánu určuje Hasičský 

záchranný sbor kraje. Slouží pro přípravu krizových situací. Předsedou je starosta obce. 

 

                                                 

20
 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde Praha a. s. – Právnické a ekonomické 

nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 119. 
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2.4 Dokumenty obce 

Každá obec se ubírá určitým směrem vývoje. Dlouhodobý program rozvoje obce lze 

vymezit specifickými právními a odbornými dokumenty. Jedná se o strategický plán, 

regulační plán, územní studie, územní plán, aj. Některé dokumenty mají oporu v zákoně. 

V dlouhodobém výhledu se politické vedení obce spolupodílí na vytváření tzv. strategie, 

ve střednědobé perspektivě na taktice a v krátkodobém výhledu jde o operace.  

Jedním z nejdůležitějších dokumentů obce je územní plán obce. Je zhotovován na 

základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ukazuje využití 

veškerých ploch obce. Musí být ve shodě se zásadami územního rozvoje a politikou. Je tvořen 

dvěma částmi, první část je textová, druhá grafická. „Územní plán stanoví urbanistickou 

koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem 

zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném 

omezení jejich negativního vlivu“
21

.   

Strategický plán obce je výchozím plánovacím dokumentem obce. Cílem je vytvořit 

prosperující celek z hlediska dlouhodobého vývoje. Skládá se z několika částí.  

                                                 

21
 MALINOVSKÝ, Jan a SUCHÁČEK, Jan. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a 

regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1117-0, str. 826. 
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3 Analýza rozpočtového hospodaření obce Nové Sedlice 

 

3.1 Profil obce  

Nové Sedlice jsou menší obcí na Opavsku v Moravskoslezském kraji (viz Příloha 

č. 1). Od centra statutárního města Opavy jsou vzdálené 9 kilometrů. Rozkládají se na 158 

hektarech, 43 arech a 57 metrech čtverečních. Leží v 260 metrech nad mořem. Obec protínají 

po celé délce dvě pozemní komunikace. Jsou to silnice III/01125 a I/11. Sousední obcí na 

severní straně je obec Štítina, na západní městská část Opavy Suché Lazce, na východní obec 

Mokré Lazce a státní les, na jižní je hraničním místem retenční nádrž Sedlinka. Obcí protéká 

stejnojmenný potok, který ústí v Polomské plošině.  

Historicky patřila obec do Slezska. První písemná zmínka o obci Nowo Sedlice je 

z roku 1377. Do roku 1910 se obec jmenovala Novosedlice, německy Neu Sedlitz. Již od 

počátku existence byly Nové Sedlice úzce spojeny s obcí Štítina. Obec byla čistě 

zemědělskou vesnicí. Během 19. století místní obchodníci koncentrovali veškerý obchod 

s vepřovým dobytkem na celém území Opavska do svých rukou. V Nových Sedlicích bylo 

v říjnu roku 1908 založeno Společenstvo obchodníků s koňmi, rohatým a vepřovým 

dobytkem. Na počátku 20. století byl založen Sbor dobrovolných hasičů, čtenářský spolek 

Havlíček, Český červený kříž, tři výrobny cementového zboží. Obec postihla první i druhá 

světová válka. Životem zaplatilo i několik novosedlických občanů. Za druhé světové války 

byla zcela zničena třetina domů, druhá třetina domů byla zničena částečně, zbývající třetina 

lehce poničena. Po druhé světové válce občané znovu obec vybudovali a zvelebili. Od roku 

1982 byla obec připojena k sousední obci Štítina. 

Novodobá historie samostatných Nových Sedlic se datuje od roku 1998. Nové Sedlice 

jako místní část obce Štítina se toužily stát samostatnou obcí. Byl ustanoven přípravný výbor 

a dne 17. května 1997 došlo ke konání referenda. Téměř 64 % voličů se vyslovilo pro 

oddělení Nových Sedlic od obce Štítina. Od 1. ledna následujícího roku je obec Nové Sedlice 

opět samostatnou obcí. Dne 5. května 1998 bylo ustanoveno první samostatné zastupitelstvo. 

V řádných volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly na podzim roku 1998, bylo zvoleno 

nové devítičlenné zastupitelstvo. Obec zůstává nadále vesnického charakteru, bez heren, barů 

a velkých podniků. V obci se pouze nacházejí provozovny drobných živnostníků, např. 

čalounictví, kamenictví, kovářství. 
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Obec Nové Sedlice je turistickou křižovatkou. Protínají ji turistické stezky mezi 

Opavou a Ostravou, Štítinou a Pustou Polomí.  Obcí prochází modrá a červená turistická 

značka a cyklistická stezka.  

Nové Sedlice neměly svůj vlastní znak a prapor. Až dne 

28. února 2000 byly tyto symboly obce schváleny a uděleny dekretem. 

Na žádost obce vypracoval heraldik a lexikolog Mgr. Jan Tejkal několik 

návrhů dle historie obce. Vycházel ze tří základních prvků, a to 

z cimbuří (vyjadřuje odkaz na bývalý hrad Přerovec), radlice 

(charakterizuje dřívější zemědělský ráz obce a je rovněž převzata 

z historického pečetního znaku obce, dochovaného z 18. století) a sedla (ukrývá název obce). 

Ve znaku se objevuje červená a stříbrná barva. Ukazují historickou regionální vazbu obce 

k Opavsku. Zastupitelstvo obce vybralo a odhlasovala současnou podobu znaku obce. 

„Cimbuřím kosmo stříbrně – červený štít. Nahoře je umístěno sedlo, dole kosmo položená 

radlice, obojí je opačných barev“ 
22

.  

Prapor obce je „bíločerveně kosmo zubatě dělený list. V žerďovém červeném poli bílá 

kosmo položená radlice hrotem a ostřím k žerdi, ve vlajícím bílém poli červené sedlo se 

třmenem. Červené pole má tři obdélníkové zuby, široké jednu čtvrtinu šířky listu a vysoké 

jednu osminu šířky listu, a čtyři stejné mezery. Poměr šířky k délce je 2:3“ 
23

. Vysvěcení 

praporu proběhlo 7. června 2002 v kapli Božského Srdce Páně. Společně s tímto praporem byl 

vysvěcen i prapor Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Je trvale umístěn na obecním úřadě a na 

požádání hasičského sboru je jim vydáván. Na místním obecním úřadě je ještě uložena státní 

vlajka České republiky a prapor Evropské unie, který byl pořízen v roce 2006.  Tyto symboly 

jsou určeny k vyvěšení při reprezentačních a slavnostních příležitostech obce.  

Obec je členem Mikroregionu Matice Slezská, ten vznikl roku 1999. Cílem sdružení 

je zlepšení a rozšíření spolupráce členů v oblasti kulturní, hospodářské a koordinace projektů 

v podnikatelské a obecní oblasti. Jelikož je obec členem mikroregionu, stává se také členem 

Euroregionu Silesia, Národní sítě Zdravých měst, Místní akční skupiny Opavsko. 

 

                                                 
22

 SÁŇKA, Tomáš. Historie obce Nových Sedlic od nejstarších dob po současnost. 1. vyd. Opava: 

OPTYS, spol. s. r. o., 2007. Str. 6. 

23
 SÁŇKA, Tomáš. Historie obce Nových Sedlic od nejstarších dob po současnost. 1. vyd. Opava: 

OPTYS, spol. s. r. o., 2007. Str. 6. 
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Obec Nové Sedlice je členem od 21. ledna 2011 Svazu měst a obcí České republiky. 

Je to zájmové sdružení právnických osob, které se snaží napomáhat obcím v jejich 

každodenním životě, v oblasti legislativy, hájí kolektivní názory členů u vlády ČR, 

Parlamentu ČR a evropských institucí. Za své členství platí obec členský příspěvek. Jeden 

z realizovaných projektů svazu v současnosti je projekt Vzdělaný zastupitel.  

Obec Nové Sedlice je jednou ze zakládajících obcí v roce 2001, které se podílela na 

založení Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.  Cílem Sdružení je spolupráce obcí, 

měst a podnikatelských subjektů v Moravskoslezském kraji při realizace stavby I/11 a I/57. 

Sdružení se snaží najít dostatečné finanční prostředky na realizaci dílčích etap silnic I/11 

a I/57.  

Obec má zpracován svůj územní plán obce. Zastupitelstvo obce jej schválilo na 

počátku roku 2001. Řeší uspořádání celých Nových Sedlic na základě rozboru přírodních, 

kulturních, technických, ekonomických a osidlovacích podmínek obce. Je vytvořen územní 

celek, který je schopen udržitelného rozvoje.  

Je zde i označena zátopová oblast, která ukazuje všechny zóny, kde hrozí nebezpečí 

výskytu povodní. Obec byla již několikrát v minulosti postižena povodněmi a rozvodněný 

potok Sedlinka způsobil značné škody na majetku, také proto má obec zpracovaný 

protipovodňový řád, který obsahuje předpisy, pravidla, jak řešit konkrétní krizové situace při 

daném stupni povodňové aktivity. 

 

3.1.1 Demografická analýza obce 

Počet obyvatel se neustále vyvíjí a mění se podle událostí, které procházejí obcí 

(epidemie, války, hospodářská krize, apod.). V obci již nežijí pouze 2 sedláci a 7 zahradníků, 

jak tomu bylo v roce 1531, ale téměř 500 obyvatel. V následující tabulce (viz Tab. 3.1) je 

zachycen vývoj počtu obyvatel v letech 2002 až 2011. Stav obyvatel je vždy zaznamenán 

k 31. prosinci daného roku. 
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Tab. 3.1: Počet obyvatel obce Nové Sedlice v letech 2002 - 2011 

 0 - 14 15 - 64 65 + Muži Ženy Celkem 

2002 80 333 65 237 241 478 

2003 76 338 62 232 244 476 

2004 79 347 62 238 250 488 

2005 78 346 62 234 252 486 

2006 79 347 66 238 254 492 

2007 75 344 71 237 253 490 

2008 78 345 74 239 258 497 

2009 69 355 76 238 262 500 

2010 61 350 74 236 249 485 

2011 68 351 78 244 253 497 

Zdroj: interní dokumenty obce Nové Sedlice, vlastní zpracování 

 

Od počátku sledovaného období celkový přírůstek obyvatel roste pomalým tempem. 

V roce 2002 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 478 osob, v současnosti je na území 

obce evidováno 497 osob. Na území obce je zaznamenán pouze jeden cizinec, který se do 

obce přistěhoval v roce 2009, jinak jsou všichni obyvatelé české národnosti. Vývoj počtu 

obyvatel v Nových Sedlicích ovlivňuje více přírůstek migrační než přirozený přírůstek 

obyvatel.  

Do obce se stěhují každoročně noví obyvatelé, převážně mladšího věku. Jsou to buď 

celé rodiny, které si zde postavily nové bydlení, nebo jen jednotlivé osoby, které následují 

svého partnera do místa jeho bydliště. Migrační saldo se ve sledovaných letech pohybuje jak 

v plusových, tak také v záporných hodnotách. V roce 2002 bylo migrační saldo nejvyšší, jeho 

hodnota činila plus 15 obyvatel, tzn., že do obce se přistěhovalo o 15 lidí více, než se 

vystěhovalo. Stejné hodnoty, ale v záporném ukazateli, dosáhlo migrační saldo v roce 2010, 

kdy se z obce vystěhovalo 26 osob a přistěhovalo pouze 11.  

Po sedmi dětech se narodilo v roce 2004, 2005 a 2007. Nejvyšší porodnost 

v posledních letech byla roku 2009, kdy se narodilo 9 dětí. Tento jev je způsoben zvýšenou 

porodností žen, které se narodily během 70. let minulého století. Počet živě narozených dětí 

v obci se po zbylé roky sledovanosti pohyboval mezi 2 až 4 dětmi za rok. 
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Počet zemřelých během sledovaného období se průměrně pohybujeme kolem 4 osob 

za rok. Nejvíce zemřelých bylo roku 2003, kdy bylo 7 úmrtí. 

Od roku 2002 průměrný věk obyvatel Nových Sedlic, kdy byla jeho hodnota 37,7 let, 

mírně vzrostl a to na průměrnou hodnotu všech žijících obyvatel 40,4 let v roce 2010. 

Mnohem rychleji stárnou v obci muži. Průměrný věk všech žijících mužů obci byl 34,9 let 

v roce 2002, v roce 2010 vzrostl na 38,6 let. Ženy se v celosvětovém měřítku dožívají vyššího 

věku než muži. Tento jev je patrný i v Nových Sedlicích. Zde byl průměrný věk žen 40,5 roku 

v roce 2002, o 8 let později se hodnota zvedla až k 42,2 letům.  

Nové Sedlice jsou obcí vesnického charakteru, kde se sociálně patologické jevy téměř 

neobjevují. Jev, který zde můžeme vypozorovat, je rozpadavost manželství. Ale i ta zde má 

podprůměrné hodnoty vzhledem k vysoké rozvodovosti manželství v celé České republice. 

Nejvíce sňatků bylo evidováno v roce 2010, kdy do manželství vstoupilo 8 párů, rozvod 

v tomto roce byl zaznamenán pouze jeden.  

Míra registrované nezaměstnanosti stoupá. Její hodnota v obci je v současnosti vyšší 

než celorepublikový průměr. Od roku 2008 do roku 2010 stoupla míra registrované 

nezaměstnanosti ze 7,8 % na 11,2 %. Rovněž stoupá počet nezaměstnaných více než 

12 měsíců.  

 

3.1.2 Technické a komunikační zabezpečení obce  

Komunikace v obci 

Od začátku 20. století prošly cesty mnohými změnami. Bahnité cesty byly 

vyštěrkovány, asfaltovány, příkopy zrušeny. V současnosti má obec na svém katastrálním 

území všechny typy komunikací. Hlavním silničním tahem, který prochází obcí v severní 

části, jak už bylo zmíněno výše, je státní silnice první třídy I/11 spojující města Ostravu 

a Opavu.  Silnice třetí třídy III/01125 prochází obcí od jihu k severu, po překřížení se státní 

silnicí I/11 pokračuje jako silnice druhé třídy II/467 směrem do obce Štítina. Správa silnic 

druhé a třetí třídy spadá do kompetencí Moravskoslezského kraje. Ostatní cesty v obci jsou 

obecní. V 60. letech minulého století došlo k největší proměně hlavní cesty I/11, kdy byla 

změněna na čtyřproudovou s asfaltovým povrchem. Obnovy obecních cest pokračují 

i v nových dějinách obce, nejvíce to je patrné u obecních cest. Tyto cesty byly v havarijním 

stavu. Obec vlastní celkem 9 obecních ulic (Horní, K Lesu, Nová, Polní, Příčná, U Hřiště, 
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Včelařská, Zahradní, Záhumenní- viz Příloha č. 2). Postupnými úpravami došlo od roku 2003 

do roku 2010 k úpravě 7 ulic. Na některých místech byla položena i nová kanalizace.  

Elektrifikace obce 

K prvnímu zavedení elektrického proudu do tří rodinných domů došlo 24. dubna 1937. 

Rozvodná síť byla během války silně poškozena, sami občané si transformátor opravili. 

V následujících letech došlo k úpravám elektrické sítě, kompletní elektrifikace obce byla 

dokončena v šedesátých letech minulého století. Po roce 2000 došlo k posledním úpravám, 

obnova rozvodu elektrického vedení na některých ulicích, výměna poškozených betonových 

sloupů, výměna všech zbylých dřevěných sloupů a obnova veřejného osvětlení. 

Telefonizace obce 

Telefonní kabel byl v obci položen v létě roku 1977. Poté byly do domů zaváděny 

telefonní přípojky. Do té doby občané řešili telefonní přípojky zcela individuálně. V roce 

1950 byl v obci pouze jeden telefonní přístroj.  

Plynofikace obce 

Již v dobách spojení se sousední obcí Štítina započala plynofikace obce. Stavba 

plynového řádu v obci probíhala ve dvou etapách v letech 1993 až 1994. Domácnosti začaly 

zemní plyn využívat od 5. října 1994.  

Vodovodní řád 

 Obec již roku 1910 řešila nedostatek vody. Pitná voda byla zajištěna postavením 

4 studní, ty ale nebyly dostačující. Přivaděč pitné vody pro Ostravu z přehrady Kružberk byl 

budován přes obec Nové Sedlice v roce 1965. Napojení na kružberskou větev pro obec bylo 

realizováno až v letech 1976 až 1982.  

Odpadové hospodářství 

Komunální odpad (směsný odpad) je odvážen pracovníky Technických služeb Opava 

a to každý sudý týden ve středu. Každá popelnice musí být opatřena čipem. Na katastru obce 

jsou shromažďovací místa, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a to na sklo, papír 

a plasty. Sběrné nádoby jsou před mostem u obchodu se smíšeným zbožím, nově za budovou 

mateřské školy, na sklo je také u hasičské zbrojnice. Svoz plastů se prováděl do konce roku 

2011 každou poslední středu v sudém měsíci. Od začátku roku 2012 se plasty odváží každou 

poslední středu v měsíci. Plastový odpad dávají domácnosti do žlutých igelitových pytlů. Ty 
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jsou k dostání na obecním úřadě. Papír určený k recyklaci mohou občané odevzdávat 

v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo ponechat doma ve svázaném balíku a dvakrát 

ročně obchází domácnosti hasiči spolu se skauty a ti papír vysbírávají. Hasiči během jarního 

a podzimního úklidu v obci provádí i sběr železného šrotu. Dvakrát ročně jsou přistaveny 

kontejnery na velkoobjemový odpad a na nebezpečný odpad. Na obecním úřadě je také 

možnost odevzdání nefunkčních elektrospotřebičů. Do roku 2012 prováděl Klub důchodců 

jedenkrát ročně sběr použitého šatstva, obuvi a textilií. Nyní zajišťuje tuto činnost rovněž 

jedenkrát do roka obec. Obec nevlastní žádnou kotelnu, ani spalovnu. Je zapojena do systému 

EKO-KOM již od roku 2002. Společnost platí obci odměny a bonusy za sběr a třídění obalů. 

Čím více se v obci vytřídí, tím větší finanční prostředky obec získává. Ve čtvrtém čtvrtletí 

roku 2011 se dle společnosti EKO-KOM obec Nové Sedlice umístila ve výtěžnosti třídění 

odpadu v kilogramech na osobu na 35. místě z 252 obcí v Moravskoslezském kraji (obce do 

4 tis. obyvatel). 

 

3.1.3 Významné budovy a místa v obci  

V obci nestojí žádná oficiální kulturní památky, přesto je v obci mnoho památných 

budov a míst, které mají pro občany Nových Sedlic velký význam.  

Budova školy byla postavena v roce 1876, nadstavba byla dokončena díky světové 

válce až v roce 1924. Prostory školy dříve sloužily pro obecnou školu, dnes pro mateřskou 

školu, kulturní zařízení obce a knihovnu.  

Kaplička Nejsvětější Trojice byla postavena roku 1882 a je nejstarší budovou v obci. 

Během 2. světové války byla kaplička značně poškozena, ale podařilo se ji znovu opravit. 

Poslední rekonstrukce proběhla v létě 2010, kdy jí byla navrácena původní podoba a vzhled. 

Od roku 2009 se u ní každoročně koná bohoslužba pod otevřeným nebem, která je spojena 

s oslavami patrona českých zemí Sv. Václava. 

Kaple Božského srdce Páně je z roku 1936. Koncem 2. světové války byla velmi 

zničena, ale podařilo se ji opravit a nově vybavit. V 90. letech 20. století byla kaple osazena 

hodinami, bylo obnoveno elektrické zvonění, opravena střecha a elektroinstalace. Od 

loňského roku se vyrábí nové varhany pro tuto kapli. Začaly se stavit po 75 letech od 

postavení a vysvěcení této budovy.  
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Hasičská zbrojnice byla postavena roku 1892. Budova prošla mnohými 

rekonstrukcemi, poslední roku 2000.  

Hřbitov se nachází na pozemcích, které obec nechala převést do svého majetku od 

Pozemkového fondu ČR. Výstavba hřbitova začala o letních prázdninách roku 2001. 

Zkolaudován byl v září 2002. Nové chodníky k jednotlivým hrobům byly dokončeny roku 

2004. Osvětlení bylo dobudováno v roce 2006.  

Na pozemcích obce se dále nacházejí drobné sakrální stavby (8 křížů), Památník 

obětem 1. a 2. světové války. 

 

3.1.4 Spolky v obci 

Spolky v obci prošly rovněž změnou, v určitých obdobích to bylo hlavně v názvu 

organizace. Mnohé již svou činnost ukončily, např. Orel, DTJ, čtenářský klub Havlíček. 

Sbor dobrovolných hasičů byl oficiálně zahájen v roce 1892. V těchto dobách sbor 

rozvíjel také činnost v oblasti vzdělávací a byl nositelem kultury. Po druhé světové válce, 

hasiči zakoupili první hasičské auto a cvičební obleky. Novosedličtí získali své první trofeje 

v požárních soutěžích. Všechny trofeje, které se hasičům podařilo vybojovat, byly k vidění při 

oslavách 110. výročí založení sboru. Obec udělila hasičům slavnostní prapor 19. ledna 2001. 

Ti jej užívají při významných příležitostech. Dlouhodobá tradice sboru v obci přivádí do 

svých řad i nové členy. Je zde aktivní mladší i starší družstvo žáků. Po padesátileté odmlce 

bylo roku 2011 opět založeno družstvo žen. V současnosti organizují Masopustní průvod 

masek s pochováním basy, drakiádu a lyžařské závody pro děti a spolupodílejí se na průběhu 

dětského dne.  

Zásahová jednotka SDH se v průběhu celého roku aktivně účastní odborných školení 

a technického výcviku. Vyjíždí k událostem v obci, pomáhá např. při zatopení sklepů při 

povodních, či vydatných deštích.  

Český červený kříž svou činnost v obci datuje od roku 1952. Jednou z hlavních 

činností byla starost o dárcovství krve. V sedmdesátých letech minulého století bylo 

116 dobrovolných dárců krve. Spolek se v minulosti zasloužil také o vzhled obce, pomáhal při 

organizaci různých společenských událostí. Před rokem 2000 navázal spolek spolupráci 

s Klubem důchodců. V současnosti není již tento spolek obce v činnosti. Zánik je datován k 

 1. říjnu 2010, v té době měl ještě 39 členů.  
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Klub důchodců již nevykonává svou činnost, jelikož v obci nebyl dostatečný zájem. 

Občané se scházeli celkem pravidelně do začátku r. 2010, kdy zemřel p. Klemens. Po jeho 

smrti klub upadal, až zcela zanikl a to 1. prosince 2010.  

Junák, Svaz skautů a skautek ČR, 12 oddíl vodních skautů Dohoda sdružuje 

skauty z obcí Nové Sedlice, Štítina a Podvihov. Pomáhají při kulturních akcích pro děti, např. 

dětský den. Každoročně pořádají dětský letní tábor. 

SK Nové Sedlice byl založen v roce 2001. V okresní soutěži závodí fotbalisté ve 

3. třídě. Klubové barvy jsou žlutá a černá.  

Svaz včelařů je organizací, která sdružuje včelaře nejen z Nových Sedlic, ale také ze 

Štítiny a Mokrých Lazců. V roce 1946 bylo evidováno 8 včelařů, na konci roku 2010 bylo 

o 4 včelaře více. Včelaři mají celkem 109 včelstev.  

 SK OKD vznikl registrací v roce 2009, ale tradice sportovních klání (házení koulí, 

diskem, oštěpem) se v obci traduje minimálně 15 let. Finančně přispívají na akce pro děti.  

 

3.2 Orgány obce Nové Sedlice 

V obci Nové Sedlice jsou zastoupeny všechny orgány obce, které jsou vymezeny 

zákonem o obcích.  

 

3.2.1 Zastupitelstvo obce 

Sledované období od roku 2002 do roku 2011 zahrnuje tři volební období. Ve vedení 

obce se vystřídali složením tři různá zastupitelstva (viz Tab. 3.2). Počtem obyvatel obec Nové 

Sedlice spadá do kategorie do 500 obyvatel. Rozmezí počtu členů v zastupitelstvu obce je 

možné od 5 členů do 15. Před vyhlášením voleb v každém sledovaném období byl počet členů 

v zastupitelstvu stanoven na 9. Počet členů zastupitelstva se neměnil, měnily se pouze osoby. 

Členu zastupitelstva může zaniknout mandát, ale nemůže být nikým odvolán. V druhém 

volebním období sledovanosti zanikl mandát Ivu Hružíkovi úmrtím. Nástupce podal 

písemnou rezignaci starostovi na postavení náhradníka, proto se do zastupitelstva dostal až 

druhý náhradník. Pro odchod ze zastupitelstva se rozhodl i Antonín Zamarski, kterého 

vystřídal první náhradník z téže volební strany na kandidátní listině. Už i u třetího 

zastupitelstva došlo k obměně členů zastupitelstva. Rezignaci podal Jaroslav Ignác.  
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Tab. 3.2: Přehled členů zastupitelstva obce Nové Sedlice v letech 2002 - 2014 

Volební období Členové zastupitelstva 

2002 – 2006 

Zdeněk Balnar, MUDr. Tomáš Both, Ivo Hružík, Jiří Konečný,  

Stanislav Konečný, Stanislav Laryš,  Miloš Onderka, Ing. Renáta 

Peterková, Antonín Zamarski 

2006 – 2010 

Zdeněk Balnar, MUDr. Tomáš Both, Ivo Hružík (úmrtí, nástupce Miloš 

Onderka – rezignace, nástupce Ludmila Prossová), Mgr. Kateřina 

Kavanová, Luboš Lacheta, Jiří Konečný, Stanislav Konečný,             

Ing. Renáta Peterková, Antonín Zamarski (rezignace, nástupce Martin 

Kinnert) 

2010 - 2014 

MUDr. Tomáš Both, Luděk Číž, Petr Holeš, Jaroslav Ignác (rezignace, 

nástupce Kristina Onderková), Ing. Renata Klemensová, Ing. Renáta 

Peterková, Mgr. Kateřina Prchalová, Ludmila Prossová, Zuzana 

Rohovská 

Zdroj: interní dokumenty OÚ Nové Sedlice, vlastní úprava 

 

Uvolněným členem zastupitelstva byl v každém zastupitelstvu pouze starosta obce. 

Ostatní členové zastupitelstva byli neuvolnění. Ti měli ze zákona nárok na odměnu. V prvních 

dvou obdobích zastupitelé nedostávali odměny v maximálním rozsahu, který dovoluje zákon, 

ale pouze jen část. Obec je malou obcí a tak šetřila, kde se dalo. Současné zastupitelstvo 

nepřijalo za své, šetřit již ve vlastních řadách, a tak jsou odměny každému vypláceny jednou 

měsíčně na bankovní účet v plné výši. 

Zastupitelstvo dodržuje tříměsíční dobu pro zasedání a vždy se alespoň jednou sejde. 

Dříve byla mezi zasedáními zastupitelstva šestitýdenní pravidelnost, v současnosti tomu tak 

není. Jednání jsou velmi nepravidelná. Informace k těmto zasedáním se objevují na úřední 

desce na budově obecního úřadu a také na webových stránkách obce. Do podzimu roku 2010 

nebyl problém se zasedáními. Až současné zastupitelstvo občas nedodržuje sedmidenní lhůtu 

na vyvěšení na úřední desce a rovněž projednávané body se liší od předem zveřejněných. 

Jednání jsou vedena v českém jazyce. Obec má od minulého roku nový jednací řád. 

V mnohých bodech je zpracován velmi povrchně a nerozvádí podrobnosti zasedání. Po 

zasedání je prováděn zápis, který je podepisován starostou a dvěma ověřovateli. V minulosti 

byl zápis podepisován různými ověřovateli, kteří byli z řad zastupitelů. V současnosti je zápis 
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podepisován neustále dvěma stejnými ověřovateli. Zákon sice nikde nestanovuje, že se 

ověřovatelé musí obměňovat, ale důkazem politické vyspělosti je, jestliže alespoň jeden 

ověřovatel je příslušníkem opoziční strany.  

 

Finanční výbor je jedním z povinně volených výborů. V prvních dvou sledovaných 

obdobích byla předsedkyní Ing. Renáta Peterková, v současnosti je předsedou výboru opět 

žena a to Ing. Renata Klemensová.  

Finančnímu výboru byla pověřením zastupitelstva obce svěřena činnost přípravy 

návrhu rozpočtu na nový rok. Dále provádí kontroly hospodaření s finančními prostředky 

a majetkem obce.  

Druhým povinně voleným výborem je výbor kontrolní. Plní úkoly, které jsou mu 

uloženy v paragrafu 119 zákona o obcích. Od roku 2002 do konce volebního období v roce 

2010 byl předsedou Zdeněk Balnar, nyní je předsedou Luděk Číž.  

 

3.2.2 Starosta 

V prvních dvou sledovaných obdobích byl starostou obce MUDr. Tomáš Both, ve 

třetím volebním období se dostala do vedení obce Zuzana Rohovská. Místostarostou byl 

nejprve Ivo Hružík, ale po jeho úmrtí v roce 2007 nastoupila jako místostarosta Ing. Renáta 

Peterková. Ta byla současně i předsedkyní finančního výboru. Tyto dvě funkce spolu nejsou 

slučitelné, proto na místo místostarostky nastoupila Ludmila Prossová. 

Starosta je řádným členem zastupitelstva obce, má stejné pravomoci jako ostatní 

členové zastupitelstva, ale má i pravomoci specifické. Zastupuje obec na jednáních. 

Novosedlický starosta se účastní jednání předsednictva Sdružení I/11, sněmů Mikroregionu 

Matice Slezská, Místní akční skupiny Opavsko, setkání s hejtmanem Moravskoslezského 

kraje, či primátorem města Opavy a mnoho dalších akcí.  

Jelikož zastupitelstvo v obci je pouze devítičlenné, zastupuje radu obce starosta obce. 
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3.2.3 Obecní úřad 

Obecní úřad lze charakterizovat jako orgán, který prezentuje činnost Nových Sedlic 

a jednotlivých orgánů navenek. Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou a paní Olgou 

Smolinkovou, která je zaměstnankyní obecního úřadu po všechna sledovaná období. Obecní 

úřad má sídlo na území obce na ulici Záhumenní 85. Na tuto adresu jsou doručovány všechny 

písemnosti. Nečlení se na žádné odbory. 

Úřední deska byla umístěna na vývěskách u obecního úřadu. Na podzim roku 2011 

došlo k rekonstrukci vývěsek. Nyní je přímo umístěna na obecním úřadě. Obec má 

elektronickou verzi úřední desky i na svých webových stránkách www.novesedlice.cz.  

 

3.2.4 Zvláštní orgány obce 

V obci byly zřízeny i zvláštní orgány. Je zde přestupková komise. Od roku 2010 je 

tento orgán kolektivní, dříve byl pouze individuální povahy. Oba předsedové splňují nároky 

na předsedu zvláštního orgánu. JUDr. Mario Hartmann (předseda do konce roku 2010) měl 

právnické vzdělání a Monika Zemánková (předsedkyně od roku 2011) pracuje na Magistrátu 

města Opavy na odboru vnitřních věcí, na oddělení přestupků. Komise nejčastěji řeší 

přestupky proti občanskému soužití. Ročně se jedná o 3-4 případy.  

 

V současnosti jsou v obci zřízeny pracovní skupiny, které slouží jako poradní, 

konzultační orgány starostky obce. Jsou jimi stavební komise a pracovní skupina, která byla 

zřízena za účelem pomoci při realizaci projektu Areálu soudržnosti. 

Nové Sedlice jsou ve své historii bohaté na tradice a od osamostatnění obce začaly 

kulturní akce znovu ožívat. Aby kvalita všech akcí byla co nejlepší, vznikla v obci kulturní 

komise, která se stará o organizaci plesů, výstav, posvícení, dětského dnu, dožínkových 

slavností. V současnosti komise zodpovídá i za jazykovou korekturu a dětské stránky ve 

Zpravodaji obce.  

V obci existovala v letech 2002 – 2006 komise pro stavební a životní prostředí.  

Pracovním orgánem je krizový štáb obce, který zřízen za účelem přípravy na krizové 

situace. V obci byl ustanoven v březnu 2012.  

 

http://www.novesedlice.cz/
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3.3 Rozpočet obce v letech 2002 až 2011 

Obec nikdy nehospodařila podle rozpočtového provizoria. Vždy byl včas sestaven 

a schválen vlastní roční rozpočet na daný kalendářní rok. Během roku dojde vždy ke změnám 

rozpočtu. Změny jsou v obci evidovány rozpočtovými opatřeními. V průměru jich 

zastupitelstvo obce schvaluje 3 až 4 za rok. Obec nezřizuje žádný peněžní fond. 

V následující tabulce (Tab. 3.3) je zachycen vývoj příjmů a výdajů obecního rozpočtu 

v letech 2002 až 2011 z webových stránek Ministerstva financí ČR. Údaje od roku 2002 do 

roku 2008 jsou zachyceny ke konci roku, je zde tedy vypsán výsledek hospodaření od počátku 

roku. Ve dvou následujících letech jsou finanční údaje dostupné pouze ke schválenému 

rozpočtu obce. Informace poskytl Obecní úřad Nové Sedlice.  

 

Tab. 3.3: Přehled příjmů a výdajů obce Nové Sedlice v letech 2002 – 2011 (v tis. Kč) 

Rok Příjmy  Výdaje  

2002 3100,32 3366,46 

2003 4493,73 3709,48 

2004 3114,43 4090,23 

2005 3441,9 4557,57 

2006 3298,19 3827,69 

2007 4692,92 4440,21 

2008 3750,9 2981,05 

2009 3374,51 3478,25 

2010 3404 3504 

2011 3438 3488 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. MF ČR: ARISweb, prezentace údajů ÚSC [online]. Dostupné z: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=66144540, Interní dokumenty OÚ Nové 

Sedlice, vlastní úprava 

 

Rozpočet obce je vždy schvalován jako vyrovnaný. Vyrovnanost rozpočtu je 

i dlouhodobým cílem obce Nové Sedlice. V některých letech jsou výdaje vyšší než příjmy. 

Nedochází zde ale k žádnému zadlužení obce, protože obec čerpá finanční prostředky ze 

svého účtu, kde má přebytky z let minulých. Obec ve svých začátcích hodně šetřila, aby měla 

větší finanční částky na budoucí investice.  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=66144540
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Každoročně nechává obec přezkoumat hospodaření obce krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok byl vždy projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku společně se 

závěrečným účtem. Byla také přijata opatření k napravení nedostatků, pokud audit nějaké 

odhalil. Nikdy se nejednalo o velké nedostatky, byly to jen drobné výtky, na které bylo 

poukazováno, např. výplata peněžitých odměn zastupitelům obce by měla být vyplácena 

měsíčně a ne jednou za rok, jak tomu bylo v Nových Sedlicích.  V některých letech audit 

neshledal žádné chyby. Vše bylo v naprostém pořádku.  

 

3.3.1 Příjmová stránka rozpočtu obce 

Příjmy z rozpočtu jsou různorodé. Neustále největší podíl tvoří daňové příjmy, i když 

v posledních letech díky hospodářské krizi pokles podíl těchto příjmů.  

Výnos z daně z nemovitostí je stoprocentním příjmem rozpočtu obce. Obec může 

sama částečně ovlivňovat výši této daně.  Výnos daně se v obci od roku 2002 do roku 2011 

pohybuje v rozmezí od 84 do 134 tis. Kč.  

Daně z vybraných činností a služeb, neboli místní poplatky, mají fakultativní 

charakter. Zastupitelstvo rozhoduje, zda budou vůbec vybírány. Obec vydává obecně 

závaznou vyhlášku, ve které upravuje základní náležitosti daně, tj. poplatníka, předmět platby, 

sazbu daně, podmínky pro placení. V obci Nové Sedlice jsou vybírány  

 poplatky ze psů- Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 stanovuje roční poplatek za psa 

120 Kč, každý další pes činí 150 Kč. Poplatek ze psů ve sledovaném období vykazuje 

nejmenší rozdíly ve vybíraných částkách, pohybuje se v rozmezí 10-11 tis. Kč za rok;  

 poplatky za užívání veřejného prostranství- Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 

zpoplatňuje užívání veřejného prostranství a umístění dočasných staveb za každý 

započatý den i za každý započatý metr čtvereční na 10 Kč. Poplatek za užívání 

veřejného prostranství nebyl do konce roku 2010 vybírán. V současnosti je do tohoto 

poplatku zahrnuto i vyhrazené parkovací místo pro motorové vozidlo. Poplatek je 

stanoven na 1 000 Kč za rok. Do roku 2010 byl výnos z pronájmu parkovacích míst 

zahrnut v příjmech z nájmu;  

 poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů- Maximální sazba poplatku činí až 250 Kč za 
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osobu a kalendářní rok plus částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč. Obec 

má již dlouhodobě stanovenu výši poplatku na 384 Kč za osobu na rok v obecně 

závazné vyhlášce č. 3/2010. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu má první čtyři 

roky sledovanosti rostoucí charakter, poté stagnuje. V roce 2002 byl celkový roční 

poplatek vybíraný obcí ve velikosti 116 tis. Kč, za posledních 5 let se výše poplatku 

nezměnila, výnos činí 190 tis. Kč.  

Další skupinou vlastních příjmů obce Nové Sedlice jsou nedaňové příjmy. 

Zahrnujeme sem např. příjmy z pronájmu obecního obchodu, za knihovnické služby 

v knihovně, příjmy úhrady rodičů za umístění dítěte v mateřské škole. 

Do příjmů obce se započítávají i přijaté dotace. Dotace může obec získat ze státního 

rozpočtu, státních fondů a regionálních rad. Pro obec Nové Sedlice byly dotace nejvyšší 

v roce 2003. Dotace činila 933 tis. Kč. Peníze získal Mikroregion Matice Slezská díky nosné 

obci, což byly Nové Sedlice. Finanční částka nebyla určena pouze pro obec Nové Sedlice, ale 

byla pro 15 obcí, které byly členy Mikroregionu Matice Slezská, a pro obec Vřesina 

u Ostravy. Finanční prostředky byly rozpočítány mezi jednotlivé obce podle počtu obyvatel 

a byly určeny na cyklotrasy Mikroregionu Matice Slezská. Byly zhotoveny informační tabule 

s popisem obcí a s cykloturistickou mapou, značení trasy na území obce. Druhou nejvyšší 

dotaci získala obec v roce 2007 z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Částka 900 tis. Kč byla určena na vybudování nového světelného 

signalizačního zařízení. Oprava Kaple Nejsvětější Trojice a kříže v roce 2010 byla 

spolufinancována Státním zemědělským intervenčním fondem, žádost o dotaci byla podána 

prostřednictvím Místní akční skupiny Opavsko. Obec dostala 160 tis. Kč. Žádné jiné dotace 

obec prozatím nezískala. V současnosti má několik žádostí podaných a čeká na výsledky 

posouzení.  

 

3.3.1 Výdajová stránka rozpočtu obce 

Část plánovaných výdajů se každoročně běžně opakuje. Jedná se o výdaje na platy 

zaměstnanců, příspěvky neziskovým organizacím a školám, financování provozu mateřské 

školy (doplatky na platy učitelů, příspěvky na neinvestiční náklady za rodiče do r. 2009), 

výdaje na provoz vlastní správy. Ty zahrnují i výdaje na ekonomickou infrastrukturu (např. 

provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejných komunikací), sociální infrastrukturu (výdaje 
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související s kulturou - pořádání obecních plesů, dary do tomboly, dary občanům při 

významných životních jubileích, apod.). Ve výdajích obce jsou zahrnuty i drobné finanční 

výdaje (poštovné, nákup kancelářských potřeb, nákup zářivek, žárovek, apod.). Mandatorní 

výdaje jsou pro obec povinné, obci je určují vyhlášky, nařízení a zákonné normy. Průměrná 

roční částka, která připadá na povinné výdaje obce od roku 2002 do roku 2011, je 2,4 mil. Kč. 

Mandatorní výdaje mají každoroční nárůst. V roce 2009 byly již mandatorní výdaje ve výši 

2,7 mil. Kč. Peková (2011) tvrdí, že „v průměru za ČR mandatorní výdaje představují 76 % 

běžných výdajů. U velikostních kategorií malých obcí do 1 500, je tento podíl vyšší a 

přesahuje 80 %“
24

. V Nových Sedlicích v roce 2009 představovaly mandatorní výdaje 78 % 

z celoročního rozpočtu obce na rok 2009. Na investice obce tento rok zbylo přes 600 tis. Kč. 

Od počátku roku 2011 došlo k navýšení mandatorních výdajů obce a to až na 94 % 

z celoročních výdajů obce. Obci zbylo na investice pouze 150 tis. Kč. Tato částka slouží 

pouze k drobným investicím obce. Současné vedení obce se nesnaží nikde ušetřit. 

Neplánované výdaje obecního rozpočtu mají převážně nahodilý charakter. Do této 

skupiny můžeme zahrnout zasklívání rozbitých oken a vývěsních skříní, výdaje v souvislosti 

s živelnými pohromami, či haváriemi, konkrétněji můžeme uvést opravu světelného semaforu 

v roce 2007, který byl poškozen dopravní havárií na podzim roku 2006.  

Investiční výdaje obce se pohybovaly v období let 2002 do roku 2010 každoročně 

průměrně v částce 1,2 mil. Kč (stavba hřbitova, úprava obecních cest, nákup obchodu 

s potravinami, úprava hřiště, budovy mateřské školy, pořízení reprezentačních předmětů obce, 

aj.). Od nastoupení posledního vedení obce došlo ke snížení investičních výdajů. Výsledek 

prací není znatelný jako dříve. Dochází jen k malým investičním akcím.  

 

 

 

 

 

                                                 

24
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. ISBN 978-80-7357-614-1, str. 523. 
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4 Možnosti financování novosedlických projektů 

 

Obec Nové Sedlice nemá v současnosti vytvořen žádný strategický plán obce. Řídí se 

pouze rozpočtovým výhledem, který je zpracováván v rámci rozpočtu obce pro následujících 

2 až 5 let. Je velmi důležité, aby obec své rozpočtové možnosti skloubila s rozpočtovým 

výhledem.  

Následující stručný přehled uvádí nejvýznamnější a největší investice obce Nové 

Sedlice od roku 2002 do konce roku 2011.  

Zatím největší a nejnáročnější finanční prací je realizace výstavby hřbitova. Náklady 

na samotnou výstavbu hřbitova, včetně laviček, osvětlení, chodníků se vyšplhaly na 2,5 mil. 

Kč. Každoročně stojí údržba hřbitova v rozmezí mezi 32 až 44 tis. Kč.  

Obec měla ve velmi špatném stavu obecní cesty. Každoročně byla opravena jedna až 

dvě cesty. Došlo k obnově povrchů na obecních cestách, dopravnímu značení, opravám 

i úpravám kanalizace, na silnicích byly označeny stop čáry. Ve sledovaném období se do cest 

investovaly 3 mil. Kč. K dnešnímu dni je opraveno 7 obecních cest z 9. Realizace posledních 

dvou cest není momentálně v záměru vedení obce.  

Roku 2005 byl uskutečněn nákup obchodu s potravinami, který je umístěn ve středu 

obce. Obec se snažila zajistit alespoň jeden funkční obchod s potravinami, aby si i starší 

občané mohli nakoupit základní potraviny v místě bydliště, protože ne všichni mají rodinné 

příslušníky, kteří by jim na nákup zajeli a vše zajistili. Úvěr ve výši 1,2 mil. Kč poskytla 

Česká spořitelna a. s.. Splátky byly stanoveny na 30 000 Kč měsíčně. Úvěr byl zaplacen 

i s veškerými poplatky na jaře roku 2009.  

Nové světelné signalizační zařízení bylo vybudováno na křižovatce silnic I/11, II/426 

a III/01125 roku 2007. Původní přechod byl zničen na podzim roku 2006 při dopravní 

nehodě. Došlo ke zvýšení bezpečnosti na této křižovatce a také obec získala schválení snížení 

rychlosti v obci na 50 km/h. Částka, která byla vyčleněna na tuto novou stavbu, byla 

stanovena na 2 mil. Kč. 

Pro zásahovou jednotku SDH bylo zakoupeno auto, vybavení, stejnokroje a zařízení 

pro SDH. Pořizovací cena byla 500 tis. Kč.   
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Jelikož byl v obci založen sportovní klub, muselo být upraveno místní hřiště. Došlo 

k ořezu stromů, úpravám hřiště, k vystavění kabin pro hráče. Celková finanční výše, která 

byla vyčleněna do prostor hřiště, se za sledované období vyšplhala k 400 tis. Kč.  

V obci byly staré plechové zastávky MHD. Ty byly zrušeny, byly provedeny terénní 

úpravy okolí, položena zámková dlažba a poté v říjnu roku 2010 osazeny ocelové konstrukce 

zastávek s bezpečnostními skly. Výstavba nových MHD zastávek na ul. Opavská stála 157 tis. 

Kč.  

V obci by se mělo nadále pokračovat v investicích a modernizaci. V novodobé historii 

samostatnosti obce bylo provedeno hodně prací. Je zde již mnoho viditelných změn 

k lepšímu. Obec se modernizuje, mění se staré, opotřebené, zastaralé věci a technologie. Je 

nutné pokračovat v započatých pracích a dále rozvíjet nové aktivity. Nyní je důležité si 

stanovit priority a potřeby obce, jak pokračovat dále. Do plánování budoucích investic obce 

lze zapojit i občany obce Nové Sedlice. Díky dotazníkovému šetření lze zjistit u místních 

obyvatel, co potřebují mít ve své obci a jakým směrem vývoje by se podle nich měly Nové 

Sedlice ubírat. 

 

4.1 Příprava a provedení místního výzkumu 

Cílovou skupinou výzkumu bylo obyvatelstvo Nových Sedlic starších 18 let. Tato 

věková hranice byla zvolena, protože od 18 let mohou jít lidé k volbám, jsou schopni veřejně 

prezentovat svůj názor, přemýšlet o své budoucnosti a o svém místu pro život, aktivně se 

mohou podílet na spoluutváření obce a určování jejího směru rozvoje.  

 

4.1.1 Metodické vymezení průzkumu 

Lze hovořit o dlouhodobém výzkumu, protože jevy byly sledovány opakovaně po 

určitém časovém intervalu. Prvním sledovaným obdobím je březen 2010, druhé sledované 

období spadá do období prosince roku 2011. Dotazník (viz Příloha 3, Příloha 4) byl roznesen 

do schránek obyvatel obce. Po vyplnění odevzdávali respondenti dotazníky během tří až čtyř 

týdnů do schránky, která se nacházela na plotě domu v Hlavní ulici. 

Počet obyvatel se během necelých dvou let nijak výrazně nezměnil. V březnu 2010 

bylo ve vesnici 407 občanů starších 18 let (viz Tab. 4.1). Deset z nich má adresu trvalého 
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bydliště vedenou na místním obecním úřadě. Těmto lidem dotazník nebyl rozdán, protože se 

zde vůbec nevyskytují a dotazník by nevyplnili. Celkem tedy bylo distribuováno mezi občany 

Nových Sedlic 397 dotazníků. V prosinci roku 2011 byl počet lidí starších 18 let 409 osob 

(viz Tab. 4.1). Na adrese obecního úřadu bylo 7 lidí hlášeno k trvalému pobytu. Těmto 

osobám nebyl dotazník rozdán. Do schránek se dostalo 402 dotazníků. 

 

Tab. 4.1: Počet obyvatel obce Nové Sedlice starších 18 let 

 Muži Ženy Celkem Relativní 

četnost 

Muži Ženy Celkem Relativní 

četnost  (1. 3. 2010) (1. 12. 2011) 

18 - 25 28 27 55 13,51% 33 23 56 13,69% 

26 – 35 38 42 80 19,66% 37 39 76 18,58% 

36 – 45 38 28 66 16,22% 28 32 60 14,67% 

46 – 55 41 44 85 20,88% 45 40 85 20,78% 

56 – 65 28 27 55 13,51% 31 30 61 14,91% 

66 + 24 42 66 16,22% 25 46 71 17,36% 

Celkem 197 210 407 100% 199 210 409 100% 

Zdroj: interní dokumenty obce Nové Sedlice, vlastní zpracování 

 

Vstřícnost obyvatel v Nových Sedlicích účastnit se vyplnění dotazníku byla nízká, 

proto také návratnost byla nízká. Pod pojmem návratnosti rozumíme procentuální podíl 

navrácených dotazníků ze všech distribuovaných. V březnu 2010 byla návratnost 18,14 %, 

o 21 měsíců později návratnost klesla na 9,7 %. Jde vidět, že poslední dobou lidé v obci 

nemají zájem vyjadřovat svůj názor a nechtějí se na ničem aktivně podílet.  

V dotazníku byly použity různé typy otázek. Nacházely se zde otázky otevřené, 

uzavřené i škálové.  

Otevřené otázky se vyznačují širším vztahovým rámcem. Dovolují respondentovi 

ukázat na důležité souvislosti a vztahy. Odpovědi jsou málo omezeny. V obou dotaznících 

např. u otázky č. 2 a č. 3.  

Otázky uzavřené nabízejí dotazovanému několik možných odpovědí, tázaný si volí 

mezi dvěma či více možnými odpověďmi. V prosincovém dotazníku např. otázka č. 4, 9, 13, 
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14.  Typem uzavřené otázky je i dichotomická otázka, kterou byla otázka č. 12 v roce 2011, 

tato otázka umožňuje pouze odpověď ano/ne.  

Možné odpovědi škálových otázek jsou pevně stanoveny. V obou dotaznících byla 

použita velmi oblíbená pětistupňová intervalová škála míry souhlasu či nesouhlasu. U obou 

dotazníků patrné hned u první otázky, dále otázky č. 5 - 8 v roce 2011. 

Pro vyhodnocení závěrů všech dotazníkových šetření je velmi důležité znát základní 

identifikační údaje o dotazovaných, tzv. tvrdá data. Na tyto informace byla zaměřena poslední 

část dotazníku. 

Na sběr tzv. měkkých dat (názory, zkušenosti, hodnotový systém, potřeby, přání) byly 

zaměřeny v obou dotaznících otázky v první části.  

 

4.1.2 Profil zúčastněných respondentů 

U profilových otázek vybírali respondenti z nabízených možností vždy jednu 

odpověď, která nejvíce odpovídala jejich skutečnosti. Otázky se týkaly jejich pohlaví, věku, 

nejvyššího dosaženého vzdělání, jejich zaměstnání a údaje, jak dlouho žijí v obci Nové 

Sedlice. V obou zkoumaných rocích byly položeny stejné otázky. 

V obci se nachází více žen, dalo by se předpokládat, že v obou letech budou více 

zastoupeny ženy ve vyplňování dotazníku, ale není tomu tak. V roce 2010 bylo ze všech 

vyplněných dotazníků 47,22 % od mužů a 52,77 % od žen. V druhém sledovaném období 

došlo, ale k jevu opačnému. Dotazník vyplnilo více mužů než žen. Mužská část byla 

zastoupena 58 %, ženská pouze 41 %. V druhém sledovaném období se zapojilo do 

vyplňování více mladých mužů. Jsou to studenti bakalářských, nebo magisterských oborů na 

vysokých školách. Tito „mladíci“ se začínají zajímat o svůj prostor, kde žijí, a zapojují se 

aktivně do dění v obci.  
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Graf 4.1: Pohlaví dotazovaného 

Zdroj: autorka 

 

Při vyhodnocování tohoto údaje v roce 2010 došlo k velmi zajímavým jevům. 

Z věkové skupiny 36 až 45 let odpovědělo pouze 1,4 % dotazovaných. U této skupiny se 

očekávalo podstatně více respondentů, neboť lidé patřící do této skupiny budou jedni 

z nejaktivnějších, že se budou chtít aktivně zapojit do „obecního dění“. Toto je již patrné pro 

věkovou skupinu 46 až 55 let, ta je zároveň i nejpočetnější věkovou skupinou v obci. Tito lidé 

mají již odrostlé děti. Jsou to již „starší“ lidé, kteří si uvědomují, že nejen touha za vlastní 

kariérou musí stát v popředí jejich zájmu. Velmi důležitý je také veřejný zájem o dění ve 

vesnici. Dalo by se říci, že čím starší lidé, tím si více uvědomují, že záleží na vzhledu vesnice 

a tedy na místě, kde žijí a věci kolem nich jim nejsou lhostejné. Zájem o obec vzrostla v roce 

2011 hlavně u skupiny 18 až 25 let. Jsou to mladí lidé, kteří dokončili studia na střední škole 

a pokračují ve vysokoškolských studiích. Události v obci se mladým přiblížily také díky 

sociální síti Facebook. Nárůst je také patrný u věkové skupiny 36 až 45 let. Ta o rok dříve 

zcela propadla. K poklesu zájmu o veřejné dění v obci došlo u skupiny 66 let a více. Tato 

věková skupina klesla až k 12,82 %. Lidé v důchodovém věku se nyní o dění v obci téměř 

nezajímají. Jejich aktivity v obci upadají, došlo také k rozpadu Klubu důchodců. Této věkové 

skupině hodně vadí nové vedení obce v čele se starostkou obce, protože velmi málo 

komunikuje s touto věkovou skupinou. Kromě jediného počítačového týdenního semináře pro 

10 seniorů se nic pro tuto věkovou kategorii v obci neudělalo. Většina aktivit je zaměřena pro 

mladé rodiny s dětmi.  
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Graf 4.2: Zařazení respondenta do věkové skupiny 

Zdroj: autorka 

 

Z následujícího grafu (Graf 4.3) je patrné, že v Nových Sedlicích je nejvíce osob se 

střední školou s maturitou. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé s výučním listem. 

Neznamená to ale, že v Nových Sedlicích jsou méně inteligentní než kdekoliv jinde, ale 

potřeba mít vzdělání je úměrná s věkem, a jelikož v roce 2010 vyplnilo dotazník hodně lidí 

starších 50 let, tak nároky na vzdělání dřív nebyly takové jako dnes. V roce 2011 je patrný 

nárůst vzdělání vyššího odborného a vysokoškolského. Je to díky skupině mladých lidí, která 

pokračuje ve studiu po střední škole na vysoké škole. Po úspěšném absolvování bakalářského 

studia navazují na magisterské studium.  
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Graf 4.3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta 

Zdroj: autorka 

 

Zaměstnanci a důchodci zůstávají pro obě dvě sledovaná období na prvních místech 

v odpovědích dotazníkových šetření. Na pomyslné třetí příčce se drží v roce 2011 studenti, 

kteří nahradili podnikatele (OSVČ). U skupiny studentů lze sledovat nejvyšší nárůst ze všech 

sledovaných skupin. V roce 2010 bylo studentů přes 4 %, v roce 2011 to bylo již necelých 

18 %. Je to již výše zmiňovaná skupina mladých vysokoškolských studentů.  
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Graf 4.4: Současné zaměstnání dotazovaného 

Zdroj: autorka 

 

Nejvíce obyvatel zde žije od narození, jsou to převážně muži, kteří zde vyrůstají od 

narození a přivádějí si do svého rodného domu manželku. Právě skupina obyvatel, která zde 

žije více než 20 let, jsou tyto manželky, které sem přišly za svými muži, a dnes jsou ve věku 

nad 40 let. První dvě skupiny obyvatel jsou většinou lidé, kteří se do Nových Sedlic 

přistěhovali s celou svou rodinou, nebo právě mladší lidé, kteří následovali svého partnera do 

rodné vesnice. V roce 2011 se do kolonky prvního bydlení ani nikdo nepřihlásil. Za 

posledních 5 let se v obci objevilo několik nových spoluobčanů, ale ty se zatím aktivně 

nezapojují do dění obce.  
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Graf 4.5: Délka bydlení v Nových Sedlicích 

Zdroj: autorka 

 

4.2 Vyhodnocení názorů respondentů k místu života 

Otázky byly položeny v obou rocích sledovanosti. Odpověď na první otázku byla 

rozdělena do pětistupňové hodnotící škály. Dotazovaní měli vybrat tedy jednu z pěti 

možností, dle svého názoru, jak se jim v obci Nové Sedlice celkově žije a jak jsou s touto obcí 

spokojeni.  

Téměř polovina dotázaných v roce 2010 je spíše spokojena s Novými Sedlicemi jako 

s místem svého života, v roce 2011 to je téměř 60 %. Velmi spokojeno je přes 20 % 

dotázaných v roce 2010 a o rok později pouze 12,8 %. Necelých 14 % v roce 2010 je spíše, 

nebo velmi nespokojeno s Novými Sedlicemi, jako s místem, kde žijí. V prosincovém šetření 

došlo k nárůstu velmi, nebo spíše nespokojených občanů a to na 18 %. Spokojenost, či 

nespokojenost s místem, kde lidé bydlí, je velmi ovlivněna politickou situací v obci.  
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Graf 4.6: Spokojenost občanů s Novými Sedlicemi jako místem pro život 

Zdroj: autorka 

 

V dalších otázkách byl každému dotázanému ponechán prostor pro vyjádření vlastního 

názoru. Každý zde mohl dle vlastního svědomí a vědomí napsat největší nedostatky obce, její 

přednosti a návrhy na zlepšení.   

V následujících grafech (Graf 4.7 a Graf 4.8) jsou zachyceny pouze nedostatky, které 

se objevovaly nejčastěji. V obou sledovaných obdobích lidé zařazují mezi největší 

a nejzávažnější nedostatky obce stav chodníků. Často si na něj stěžují, ale obec pro zlepšení 

stavu zatím nic udělat nemohla, protože chodníky nejsou ani ve vlastnictví obce a ani nejsou 

zakresleny v katastrální mapě. Je tedy těžké něco opravovat, když to ani neexistuje. V obci 

v šedesátých letech nebyly chodníky, byla pouze jedna hlavní cesta, kterou lemovaly 

soukromé pozemky. Z rozhodnutí tehdejších nadřízených orgánů byli majitelé vyzváni, aby 

posunuli hranici svého pozemku o 2 metry a tím se vytvořil chodník. V současné době není 

známo, zda byli majitelé pozemků finančně vyrovnáni nebo nikoliv, a komu teď tento úsek 

chodníku patří. Na začátku roku 2010 bylo ale obci doporučeno z Katastrálního úřadu Opava, 

že si tyto chodníky má nechat zaměřit. Doposud k tomuto kroku nedošlo a do nejbližší 

budoucnosti s tím nové vedení obce nepočítá.  
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Druhou nejpočetnější skupinou pro rok 2010 jsou zde lidé poukazující na nekvalitní 

a chátrající MHD zastávky v obci. Obec je malá s malým rozpočtem a tak jsou jednotlivé 

opravy dělány dle důležitosti. Na konci roku 2009 došlo i na zahájení stavby nových MHD 

zastávek, v roce 2010 se v těchto pracích pokračovalo a MHD zastávky byly dokončeny, 

proto se již tento nedostatek neobjevuje v roce 2011. Občany trápí pouze přístupové chodníky 

k MHD zastávkám.  

 

Graf 4.7: Nedostatky obce dle názoru občanů v březnu roku 2010 

Zdroj: autorka 

 

Problémem, který začíná nabírat na intenzitě, je životní prostředí. Občany tento 

problém trápí až v roce 2011 a to v necelých 20 %. Občané si velmi stěžují na pálení listí 

v podzimních měsících. Na hřišti byl tento podzim přistaven pouze jeden kontejner, ale to 

opravdu pro tak velkou obec nestačí. V průběhu roku není vůbec žádná možnost, kde odložit 
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některé složky biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Obci chybí kanalizace, což také 

odráží čistotu potoka, který obcí protéká. V obci je hodně starších domů, které při stavbě 

nemusely mít připojení na svou vlastní čističku. V potoku nekončí jen splašková voda 

z domácností, ale také stavební suť, odpad ze zahrádek, shnilá jablka, apod.  

V březnu roku 2010 trápila občany přeložka komunikace I/11 mezi Ostravou 

a Opavou v 6,9 %, v prosinci následujícího roku nespokojenost stoupla na 15,5 %. Stavba 

silnice I/11 je projektově dořešena do obce Mokré Lazce, což je sousední obec Nových 

Sedlic. Minulé vedení obce se velmi aktivně zapojovalo do jednání ohledně této stavby. 

Vytyčilo a spolupodílelo se na vytvoření studie severního obchvatu obce. Současné vedení 

obce se zcela nezajímá o tuto komunikaci. Nepokračuje v započatých pracích a jednáních, 

které byly vedeny dříve. Jen nečinně přihlíží k celé situaci, nevyvíjí žádný tlak na 

Ministerstvo dopravy České republiky, ani na Ředitelství silnic a dálnic České republiky.  

Posledním závažnějším problémem, který přesahuje 10% nespokojenost u občanů je 

v roce 2011 starostka obce Zuzana Rohovská. Špatně ji hodnotilo 12,7 %. Občanům obce vadí 

nevzdělanost starostky, její arogance k lidem, neví, co je potřeba pro dobrý chod obce. 

Starostka má jen ukončené středoškolské vzdělání na gymnáziu. Nikdy se neúčastnila 

veřejného života v obci, nikdy nebyla na žádném jednání zastupitelstva, nic nevěděla o situaci 

v obci, což jsou hlavní důvody nespokojenosti občanů. Předpokládá se, že do vedení obce 

půjde člověk, který zná zákony České republiky a bude se jimi řídit, zajímá se nejen 

o politické dění regionálního charakteru, ale také celorepublikového, bude se aktivně 

zapojovat do veřejného dění, bude se snažit o udržitelný rozvoj obce a bude zodpovědně 

hospodařit s financemi obce. Nespokojenost občanů lze velmi dobře chápat, protože starostka 

nezná zákony České republiky a proto se jimi ani nemůže řídit, tak se dostává často do situací, 

které neodpovídají právnímu řádu České republiky. Snad se politická situace v obci změní 

k lepšímu po volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2014. 
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Graf 4.8: Nedostatky obce dle názoru občanů v prosinci roku 2011 

Zdroj: autorka 

 

 V roce 2010 napsat přednost obce nevyužilo 25 % lidí a 17 % v roce 2011, kteří na 

tuto otázku vůbec neodpověděli.  

Necelých 45 % dotázaných (r. 2010) odpovědělo, že jako největší přednost obce 

vnímají les, okolní přírodu, blízkost přehrady. Vítají možnost procházek po krásně zelené 

obci, která je z velké části v klidném prostředí, mimo tedy ul. Opavská, kde je velmi hustý 

provoz aut. Toto zjištění bylo celkem překvapující, jak lidé vnímají okolní přírodu za 

důležitou, protože hodně občanů se stará o svůj pozemek, ale co se děje za hranicí jeho 

pozemku a jak to tam vypadá, tak k tomu jsou lhostejní.  

Občané si také cenili v roce 2010 vedení obce v čele se starostou MUDr. Tomášem 

Bothem, dodržování tradic a kulturních akcí, které jsou pořádány obecním úřadem a že jsou 
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Nové Sedlice stále obcí bez zatížení velkými firmami a průmyslovými zónami. Něco málo 

přes 4 % dotázaných považují také velmi dobré a dostačující autobusové spojení na Opavu.  

 

Graf 4.9: Přednosti obce dle názorů občanů v březnu roku 2010 

 

Zdroj: autorka 

 

Roku 2011 se na prvním místě opět umístila okolní příroda, která obklopuje obec, ale 

její vnímání přednosti kleslo na poloviční hodnotu. Výhodná je pro obyvatele Nových Sedlic 

i poloha vesnice, protože se obec nachází mezi dvěma velkými městy Moravskoslezského 

kraje a dojezdová vzdálenost do obou měst (Ostrava, Opava) je velmi přijatelná pro všechny. 

Kulturní vyžití se stále objevuje v přednostech, ale jeho měřící hodnota klesá. Je pravdou, že 

určité tradice se stále dodržují v nezměněné podobě, většinou pořádané hasiči, ale tradice, na 

kterých se z velké části, nebo zcela úplně podílel obecní úřad, upadají a účastní se jich méně 

lidí.  
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Graf 4.10: Přednosti obce dle názorů občanů v prosinci 2011 

Zdroj: autorka 

 

Do grafického zpracování byly vybrány nejpočetněji zastoupené odpovědi. Lidé by 

chtěli změnit v roce 2010 z 12,5 % celé obecní zastupitelstvo, dělá vše špatně. S tímto 

názorem nelze zcela souhlasit, protože zcela vše špatně není. Někteří členové obecního 

zastupitelstva jsou velmi dobří a schopní lidé. Nespokojenost občanů je díky hospodaření 

obce a že se určité věcí táhnou dlouhou dobu. Občané zapomínají na rozpočet obce a myslí si, 

že je finanční stránka neomezená a že se dá stihnout vše za jeden rok. Mnohá jednání 

probíhají i několik let a to obzvlášť ve věcech majetkových se státem.  

Především starší obyvatelé by nechali opravit obecní rozhlas, svůj požadavek 

zdůvodňují, že nemají doma internet a že by bylo dobré sdělovat informace i obecním 

rozhlasem. Ten byl již jednu dobu v provozu, ale docházelo k častým poruchám nosných 

kabelů, poté došlo k trvalému přerušení a tím i vyřazení rozhlasu z činnosti. 
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Graf 4.11: Náměty a názory občanů pro změnu v obci v březnu roku 2010 

Zdroj: autorka 

 

Návrh na zlepšení stavu chodníků se objevuje v březnovém i prosincovém šetření. 

Občané požadují změnu.  

V 11,3 % občanům vadí v roce 2011 vzhled obecních budov a to mateřské školy 

a budovy obecního úřadu. V posledních letech došlo u těchto budov pouze k vnitřním 

úpravám a v dalších se mělo pokračovat. V roce 2010 byl zpracován návrh na rozdělení 

plynového topení v budově mateřské školy a kulturního zařízení do dvou větví, aby došlo ke 

snížení vynakládaných finančních prostředků na vytápění budovy. V rozpočtu obce nebylo 

dostatek finančních zdrojů pro tuto akci, zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto, že se 

realizace uskuteční až příští rok, tedy v roce 2011. Celkové náklady měly dosáhnout 550 tis. 

Kč. Po volbách na podzim roku 2010 se do čela obce dostalo nové vedení obce a to znovu 

nechalo zpracovat novou žádost na úpravu ústředního topení a plynoinstalace, ale náklady na 

opravu byly vyčísleny na 671 tis. Kč. Je velmi špatné, že nové vedení obce nešetří peníze 

v obecním rozpočtu, ale zbytečně je rozhazuje a nesnaží se náklady minimalizovat. 

K realizaci dojde v létě roku 2012. Na opravu fasády a oken nebylo prozatím v rozpočtu 

dostatek finančních prostředků.  S těmito opravami se počítalo do roku 2014, kdy historická 



 

 

55 

 

budova mateřské školy oslaví 90 let založení. Momentálně vedení obce zpracovalo projekt, 

který řeší stavební úpravy budovy mateřské školy a kulturního zařízení obce. Žádost o peníze 

ze Státního zemědělského intervenčního fondu je již podána. Nyní se bude čekat do dubna 

2012 na výsledek žádosti. Pokud bude žádosti vyhověno, začne se s opravami oken a fasády 

během letošního léta. Je sice pěkné, že se budova dočká oprav, ale jistě by si zasloužila 

uchování svého původního historického vzhledu, než plastová okna a strohý vzhled budovy.  

Rovněž v 11,3 % navrhují lidé změnu na pozici starostky obce. Lidem vadí již dříve 

zmiňované skutečnosti o starostce.  

Mnohé občany trápí a požadují změnu v přístupu lidí k ekologii v obci, změnu vedení 

obce k jednáním ohledně komunikace I/11, zajímat by se vedení mělo také o kanalizaci, která 

v obci chybí.  

 

Graf 4.12: Náměty a názory občanů pro změnu v obci v prosinci roku 2011 

Zdroj: autorka 

 

4.3 Vyhodnocení vztahu propojení obecních složek a občanů 

Následující série otázek se týkala vztahu obce, zastupovaného úřadem, a občana.  
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V obou letech občané nejčastěji sledují dění obce, které je občanům podáváno formou 

Zpravodaje obce. Zpravodaj v obou sledovaných obdobích prošel změnou, což také umocnilo 

jeho postavení v podávání informací. V současnosti čte zpravodaj obce 92 % občanů obce. 

Dále následuje v roce 2010 úřední deska a webové stránky obce. Tyto dva informační zdroje 

si v roce 2011 vyměnily místa.  Velký procentuální nárůst u sledovanosti webových stánek je 

způsoben díky úbytku obyvatel v důchodovém věku, kteří se nyní již v tak velkém měřítku 

neúčastní sledování informací, a také nárůstu získávání informací u mladých lidí, kteří 

v dnešní době preferují získávání informací z tepla domova přes internet. Sledují nejen 

webové stránky obce, ale také sociální síť Facebook, kde obec prezentuje své záměry a akce. 

U jiné formy získávání informací uvedli dotazovaní, že získávají informace prostřednictvím 

jiné osoby, např. od souseda, z rodiny, kdy je osoba členem obecního zastupitelstva, nebo jsou 

zde lidé, kteří jsou upoutáni na lůžko a informace dostávají od rodinných příslušníků. 

 

Graf 4.13: Zdroj informací 

Zdroj: autorka 

 

Téměř polovina dotázaných jak v březnovém, tak prosincovém dotazníku je spíše, 

nebo velmi spokojena s podáváním informací ze strany Obecního úřadu. Ti, co si stěžují, že 

jsou spíše, nebo velmi nespokojeni s informacemi, těm lze říci, že jsou neinformováni pouze 

z vlastní lenosti. Kdo se zajímá o obec, zajímá se i o informace. Všechny informace jsou vždy 

na úřední desce a je zde také Obecní úřad, kde lidé mohou získat vše o své obci. Jistá 
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nespokojenost z hlediska informovanosti u druhého dotazníku spočívá také v neúplných 

informacích ze strany Obecního úřadu. Mnoho akcí, projektů, záměrů je prezentováno, ale jak 

skončily, se už občan nedozví. Neochota lidí se zajímat o věci veřejné vyúsťuje z celé 

politické scény v České republice. 

Jak již bylo zmiňováno výše, zpravodaj čte 92 % obyvatel obce. Je vydáván 2 x ročně 

a to v období před Velikonocemi a Vánocemi. V roce 2010 obsahoval vždy slovo starosty, 

přehled bohoslužeb v Nových Sedlicích a okolí. Nepravidelné byly příspěvky kronikáře, popř. 

někoho z obce. Od prosince 2010 dostal zpravodaj novou podobu. Základ zůstal nezměněn, 

ale byly přidány články jednotlivých organizací v obci.  

 

Graf 4.14: Spokojenost se Zpravodajem obce 

Zdroj: autorka 

 

Přes polovinu dotázaných v roce 2010 je se Zpravodajem spíše spokojena. Dvakrát 

zde bylo slovní hodnocení, respondenti si stěžovali, že zpravodaji obce jsou pouze příspěvky 

starosty a nikoho jiného. Není problém otisknout ve Zpravodaji konstruktivní článek 

kohokoliv, ale to by se zde musel někdo najít, kdo by článek napsal a donesl na Obecní úřad, 

kde se Zpravodaj tvoří. Občané byli již v minulých Zpravodajích vyzýváni, že mohou přispět, 

ale zájem byl minimální, nebo téměř nulový.  
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V roce 2011 je spokojenost se zpravodajem velká, ale oproti prvnímu sledovanému 

období celkově klesla. Mírně vzrostla nespokojenost. Je to hlavně díky článkům inzerce. 

Reklamy jsou všude kolem nás a tak byli občané rádi, že Zpravodaj je bez těchto inzertních 

článků. Bohužel nové vedení obce zařadilo do Zpravodaje i tuto rubriku, která se netěší velké 

oblibě.  

 

Graf 4.15: Spokojenost občanů s podáváním informací ze strany Obecního úřadu 

Zdroj: autorka 

 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí a středu, dopoledne od 8 hodin do 

12:30 a odpoledne od 13:30 do 17 hodin. Občané sem v uvedený čas chodí vyřizovat poplatky 

za psa, za komunální odpad, získávat informace ze strany Obecního úřadu, apod. Odpověď na 

tuto otázku byla rozdělena do pětistupňové hodnotící škály. Jelikož do tvorby nového 

dotazníku nedošlo ke změně rozsahu úředních hodin, nebylo nutné dávat tuto otázku do 

prosincového dotazníku. Předpokládalo se, že by se došlo k podobným údajům.  
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Graf 4.16: Rozsah úředních hodin  

Zdroj: autorka 

 

Necelým 82 % dotázaných rozsah hodin spíše, nebo velmi vyhovuje. Necelým 10 % 

uvedený čas nevyhovuje. Rozsah těchto úředních hodin funguje již delší dobu a lidé si již na 

tuto otevírací dobu zvykli, a když potřebují na úřad, tak jim nečiní větší problém dostavit se 

v uvedené dny. Obecní úřad umožňuje domluvit si schůzku na jiný den a hodinu. Což občané 

Nových Sedlic občas využívají. 

Obec Nové Sedlice měla do konce roku 2010 dva zaměstnance na hlavní pracovní 

poměr (p. Smolinková, p. Onderková). Od ledna 2011 je jediným zaměstnancem na hlavní 

pracovní poměr p. Smolinková. Starost(k)a je ve funkčním poměru. Ostatní zaměstnanci jsou 

pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. Odpověď na tuto otázku byla rozdělena do 

pětistupňové hodnotící škály. Dotazovaní vybírali vždy jednu odpověď. 
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Graf 4.17: Spokojenost občanů se zaměstnanci Obecního úřadu 

Zdroj: autorka 

 

Celkově je velká skupina, která je s prací zaměstnanců velmi, nebo spíše spokojena. 

Tato skupina představuje více než 57 % všech respondentů v roce 2010, ve druhém 

sledovaném období spokojenost občanů převýšila 74 %. Velkou část v roce 2010, necelých 

20 %, tvoří neutrální lidé, následující rok klesl jejich počet na polovinu. Téměř 17 % je 

v březnu 2010 s prací zaměstnanců nespokojeno. Jejich nespokojenost vyplývá především 

z neinformovanosti o náplni práce těchto zaměstnanců.  

Velkým problémem se také ukázalo pracovní místo, které bylo vytvořeno v roce 2002. 

Tuto funkci zastávala po celou dobu paní Eva Onderková. Dotázaným nejvíce vadilo, že oni 

sami přesně nevědí, co je náplní práce p. Onderkové, za co je tedy placená, zda má např. 

odklízet sníh v zimním období před Mateřskou školou. Paní Eva Onderková byla vedena jako 

správce budov a její pracovní náplní byla správa budov, které jsou v majetku obce. Muselo 

zde být uklizeno, vytřeno, musel souhlasit počet kusů nádobí dle skutečnosti a inventáře, 

rovněž zodpovídala za převzetí stavu obecního sálu po pronájmu. Mnohdy lidem vadila 

hrubost p. Onderkové, ale lze říci, že její nespokojenost, která byla podávána svéráznějším 

způsobem, byla mnohdy pochopitelná. Respondenti si stěžují na často nevysypané obecní 

koše. Nutno podotknout, že odpadkové koše se vynášejí v pravidelných intervalech. Bohužel 
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ale někteří spoluobčané chápou tyto odpadkové koše jako svou popelnici a není tedy divu, že 

když do nich někdo vynese smetí, tak se koše hned zaplní. Mnohým pracovní místo 

p. Onderkové připadalo zbytečné, nebo jsou názoru, že by tuto funkci měl zastávat muž. 

S příchodem nového vedení obce byl pracovní poměr s p. Onderkovou rozvázán. Na úklidové 

práce byla najata firma.  

Drobná výtka na pana starostu u prvního dotazníkového šetření, že se nevěnuje pouze 

funkci starosty, je nesprávná, protože jeho civilní funkce a zvolená funkce byla v souladu se 

zákonem. Své zaměstnání neprováděl v úředních hodinách obce, ba naopak práci ve funkci 

starosty věnoval svůj volný čas.  

U druhého dotazníku je nespokojenost s prací starostky obce, hlavně z důvodu jejího 

nevzdělání v problematice zákonů a vedení obce.  

Celkově je s prací obecního zastupitelstva nespokojeno 35,8 % respondentů, mírnou 

převahu v obci má ale velmi, nebo spíše spokojenost s prací obecního zastupitelstva. Početnou 

skupinou je také skupina, která zaujímá neutrální postoj k práci zastupitelstva obce, a to 

v 15,4 %. 

 

Graf 4.18: Spokojenost občanů s prací starostky a zastupitelstva v roce 2011 

Zdroj: autorka 
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Otázka pomoci při zvelebování obce byla do dotazníkového šetření zařazena pouze 

v roce 2010. Zjišťovalo se, zda by vůbec někdo pomohl dobrovolně, kdyby byl požádán 

o pomoc. Výsledek byl docela překvapující, neboť takové odpovědi nebyly vůbec očekávány.  

 

Graf 4.19: Procentuální rozložení občanů dle druhu pomoci 

Zdroj: autorka 

 

Z celkového počtu dotazovaných 25 % uvedlo, že by pomoci nepřišli. Jako nejčastější 

zdůvodnění své odpovědi bylo, že jsou to již starší lidé (22 %), že by přišli pomoci, ale 

„zdraví schází a že už sil není jako dříve“. Třetina, neochotných lidí jít pomáhat, je velmi 

zaneprázdněna prací, nemají čas na svoje aktivity a ještě, aby pomáhali obci. Zbývajících 

44 % neochotných dotazovaných, nikomu pomáhat nebude a někteří již pomáhali obci, tak ať 

teď pomáhají jiný. 

Prací by pomohlo přes 70 % obyvatel. Někteří ale neuvedli, který druh pomoci by to 

byl. Nejčastěji by lidé pomohli jedno odpoledne v měsíci a to překvapivých 39 % dotázaných, 

dále by pomohlo 16 % respondentů jedno odpoledne v roce a pouze 5,5 % by pracovalo 

dobrovolně jedno odpoledne v týdnu. Tato čísla nejsou nijak zanedbatelná, ale je to pouze 

příslib a žádná pomoc tímto způsobem neproběhla. Nebylo by možná na škodu vyzkoušet tyto 

čísla v praxi. 
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Mizí základní význam hodnot. Lidé si ničeho neváží a co se děje za jejich plotem, je 

již nezajímá. Občané by si ale měli všímat, co se děje kolem nich, měli by pozorovat, kdo ničí 

společný obecní majetek. Respondenti v roce 2010 měli navrhnout způsob, jak zabránit 

devastaci obecního majetku. Toto nepovažuje 9 % lidí za udávání, ale za ochranu majetku 

a hlášení vandalismu je velmi důležité. Mnozí rodiče by se prý měli zamyslet nad výchovou 

svých dětí, zda je jim důsledně vysvětleno, co je správné a co ne. 20 % lidí, kteří na tuto 

otázku odpověděli, chtějí, aby jméno vandala bylo vyvěšeno na úřední desce a aby vandal 

musel vše na vlastní náklady opravit. 

Pro zřízení kamerové systému by uvažovalo 5 % občanů, ale pro tak malou obec by to 

nebylo finančně přípustné řešení. V jednom dotazníku se také objevil názor, zřídit funkci 

obecního drába.  

   

4.4 Vyhodnocení názoru respondentů k webovým stránkám obce 

Soubor otázek, které se týkaly webových stránek obce (www.novesedlice.cz), byl 

zaměřen na dotazované, kteří znali webové stránky obce. Pokud je respondenti neznali, měli 

pokračovat dalšími otázkami. Otázky o webových stránkách byly pouze v dotazníku z roku 

2010. V době, kdy byl druhý dotazník připravován, byly webové stránky stejného vzhledu 

a obsahu, předpokládalo se, že výsledek by byl velmi totožný s odpověďmi minulého roku, 

tak tyto otázky byly vynechány. 

Webové stránky obce navštívilo 41,66 % dotázaných.  Největší skupinou jsou 

obyvatelé, kteří vstoupili na stránky obce více než desetkrát. Ti zaujímají z celkového počtu 

navštívených necelých 37 % (viz Graf 4.20). Sledují zde dění obce, usnesení ze zasedání 

obecního zastupitelstva, pozvánky na akce, apod. 

 

 

 



 

 

64 

 

Graf 4.20: Počet navštívení webových stránek obce 

 Zdroj: autorka 

 

Webové stránky obce ohodnotilo 41,66 %.  Necelé dvě třetiny návštěvníků 

internetových stránek jsou spokojeny se stránkami z hlediska přehlednosti.  

 

Graf 4.21: Spokojenost občanů s přehledností webových stránek 

Zdroj: autorka 
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Možnosti vyjádřit se k nedostatkům webových stránek využilo pouze 43 %, zbylých 

57 % se nevyjádřilo.  

Nejvíce lidem vadí, že na stránkách nenajdou aktuální informace, chybí jim zde 

fotografie z akcí, vadí jim, že nejsou odstraňovány staré inzeráty, apod. 

Stránky Nových Sedlic mají charakter informativní povinnosti ze zákona. K rozšíření 

stránek by mohlo dojít, kdyby došlo k důslednější spolupráci Obecního úřadu a organizací. 

Obec má několik organizací a zatím žádná z nich neposkytla údaje o organizaci, články 

a fotodokumentaci. Nutno také podotknout, že Nové Sedlice jsou malou obcí s malým 

rozpočtem, a správa stránek stojí nemalé peníze, které se mohou investovat jinam. Úprava 

některých částí stránek by ale neuškodila. 

Až po distribuci dotazníků mezi respondenty došlo ke spuštění nových stránek, proto 

nebyla možnost, zeptat se občanů, jak jsou spokojeni s novými stránkami. Stránky byly 

převedeny na nový administrační systém společnosti Galileo. Názory a dojmy občanů, 

nepodložené žádným věrohodným šetřením, jsou rozporuplné.  

 

Graf 4.21: Nedostatky webových stránek 

Zdroj: autorka 
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Webové stránky nenavštívilo 58,34 % respondentů. Jejich důvody mohly být různé, 

v dotazníku byly nabídnuty tři nejčastější důvody, proč dotazovaní nemohli zhodnotit stránky 

obce. Nejčastější odpovědí bylo, že lidé nemají doma připojení k internetu, jednalo se 

většinou o spoluobčany v důchodovém věku.  

 

4.5 Vyhodnocení názorů dotazovaných ke kulturním akcím obce 

Okruh otázek byl zaměřen na kulturní vyžití v obci a na povědomí o složkách obce, 

které v obci existují a které se také podílejí na organizaci určitých kulturních akcích.  

Otázka, která byla zaměřena na organizace v obci, měla za hlavní cíl zjistit, zda lidé 

vůbec znají a ví, že tyto organizace provozují činnost v obci. V nabídce bylo pět hlavních 

organizací. Respondenti mohli vybírat i více odpovědí. Tato otázka byla položena pouze 

v prvním dotazníkovém šetření.  

 

Graf 4.22: Povědomí o složkách v obci 

Zdroj: autorka 

 

Nejčastěji lidé uvádí, že znají Sbor dobrovolných hasičů, dále následuje Fotbalový 

klub. Na poslední příčce se umístil SK OKD. Jedná se o novou složku, která se prozatím 
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nedostala do podvědomí všech. Jako hlavní nedostatek, proč lidé nevědí o složkách obce jako 

je OKD, nebo Svaz včelařů je, že se organizace sami velmi málo prezentují.  

Otázky kulturního vyžití v obci byly položeny v obou sledovaných obdobích. 

Respondenti si mohli vybrat více odpovědí u návštěvnosti akcí, u otázek jak hodnotí akce, 

vybírali odpovědi z pětistupňové hodnotící škály. 

V obci se koná mnoho akcí různého charakteru. První akcí každého roku je konání 

Obecního plesu. Je pořádán poslední lednovou sobotu. V období kolem Velikonoc probíhala 

vždy výstava, ta s příchodem nového vedení po volbách na podzim roku 2010, byla zrušena. 

Nově byla zavedena Velikonoční tvořivá dílna pro děti. Dětský den a Posvícení se koná 

v červnu. Na podzim jsou Dožínkové slavnosti. V odpoledních hodinách je vždy mše pod 

otevřeným nebem u Kapličky Nejsvětější Trojice, poté následuje program. V předvánočním 

čase jsou dvě události, kterých se občané mohou zúčastnit. Do prosince roku 2010 to byla 

vánoční výstava a také Zpívání u vánočního stromu. Nové vedení zavedlo Vánoční tvořivou 

dílnu pro děti a pokračuje ve Zpívání u vánočního stromu.  
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Graf 4.23: Návštěvnost akcí pořádaných Obecním úřadem 

Zdroj: autorka 

 

Z grafu (viz Graf 4.23) je patrné, že kulturní akce navštěvuje v roce 2011 méně lidí 

a zvedl se také počet lidí, kteří vůbec žádnou akci nenavštěvují. Tyto akce dříve navštěvovalo 

i hodně lidí důchodového věku, bohužel v současnosti není program upraven i pro ně. 

Největší pozornost je soustředěna pouze na rodiny s dětmi. Jediná akce, u které můžeme 

sledovat nárůst je Zpívání u vánočního stromu. Tato akce byla přesunuta do areálu Mateřské 

školy a právě maminky s dětmi začaly hojněji navštěvovat tuto akci. Naopak lidé 

důchodového věku přestali na tuto předvánoční akci chodit, protože je v areálu Mateřské 

školy a program je upraven více pro rodiny s dětmi. Je velká škoda, že se nevyužívá 

upraveného prostranství ve středu obce u Kapličky Nejsvětější Trojice, kde jsou i lavičky na 

posezení.  
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Nejnavštěvovanější akcí je posvícení, které se vždy pořádá během června. Dorazily na 

něj téměř tři čtvrtiny obce v roce 2010, v roce 2011 pouze 60 %. Lidé dostávají posvícenské 

koláče a víno, je pro ně připraven také program.  

U obecních akcí je potřeba mít také na paměti obecní rozpočet. Bylo by velice 

jednoduché nechat si vše zajistit profesionální firmou, která se zabývá pořádáním a organizací 

akcí pro obce, společnosti, apod. Obec by toto ale neutáhla s rozpočtem jaký má.  Proto se 

většina akcí uskutečňuje za pomoci dobrovolníků. Akce se proto některým spoluobčanům 

mohou zdát amatérské. Spokojenost občanů s kvalitou akcí by se zcela určitě zvedla, kdyby 

byl program přizpůsoben všem věkovým kategoriím. Lidé by si zde mohli odpočinout od 

všedních starostí, potkat se s přáteli a příjemně se pobavit. 

 

Graf 4.24: Spokojenost občanů s úrovní akcí 

Zdroj: autorka 

 

Na otázku, jakým způsobem by lidé byli ochotni a schopni zvýšit kvalitu kulturních 

akcí, odpověděla pouze třetina respondentů. Většinou to byly odpovědi, že neví, jak by mohli 

zvýšit kvalitu akcí, když jsou akce dokonalé.  Maximálně se někteří shodli, že by sami přišli 
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a pomohli při organizaci. Ti, kteří byli nespokojeni s kvalitou akcí, tak nejsou ochotni zvedat 

kvalitu akcí, neboť by pak neměli být s čím nespokojeni.  

 

4.6 Vyjádření dotazovaných k finančním otázkám 

Poslední celek dotazů se týkal finančních otázek. Respondentům byl položen pouze 

v prosincovém šetření. Dotazovaným byl ponechán prostor, kde mohli napsat akce, či 

investice obce, které byly uskutečněny v letech 2002 až 2011. Dále vybírali odpovědi ohledně 

velikosti rozpočtu, určené části z něj na investice, apod.  

Je zajímavé, že občané obce si vzpomněli pouze na akce, které byly zrealizovány do 

podzimu roku 2010. Poté proběhly volby, nastoupilo nové vedení obce, pustilo se do práce. 

Bohužel nikdo z respondentů neuvedl ani jednu akci, kterou by nové vedení obce udělalo. 

Není se ani čemu divit, že občané nevnímají, že práce za tímto zastupitelstvem není vidět, 

neboť vedení obce utratí většinu peněz za odměny pro členy zastupitelstva a za členy 

jednotlivých komisí a výborů. Peníze jdou na drobné investice, místo toho aby se část 

finančních prostředků ušetřila na větší projekt.  

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že lidé nejvíce vnímají změnu v oblasti 

infrastruktury. 70 % občanů obce vidí, že za poslední léta byl udělán obrovský kus práce 

v jednotlivých ulicích obce. Ty byly v havarijním stavu a prozatím 7 ulic prošlo kompletními 

úpravami.  

V pořadí druhou nejvíce vnímanou akcí je z 61,5 % zřízení hřbitova. Tato stavba je 

prozatím nejdražší investicí obce. Náklady na výstavbu, zřízení laviček, osvětlení, chodníků 

dosáhly 2,5 mil. Kč.  

Necelých 40 % občanů obce zaregistrovalo a vzpomnělo si na nové MHD zastávky na 

ulici Opavská, opravy Kapličky Nejsvětější Trojice a na nové světelné signalizační zařízení na 

křižovatce silnic I/11, II/426 a III/01125. 
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Graf 4.25: Povědomí o investicích obce 

Zdroj: autorka 

 

Téma, které se objevuje ve všech otázkách, kde mají lidé vyjádřit svůj názor, jsou 

chodníky. Chodníky jsou opravdu tématem číslo jedna. Pro obec je tato akce velmi finančně 

nákladná. Minulé vedení obce mělo již koncepci, jak se s nekvalitními chodníky vyrovnat. 

Bohužel nové vedení o této věci pouze mluví, ale konkrétní kroky nepodniká a názory 

bývalého vedení obce je nezajímají. 

Obec by měla ze svého rozpočtu financovat vzhled budov, patřících do vlastnictví 

obce. K realizaci tohoto kroku možná dojde ještě v letošním roce. 

V obci došlo již k realizaci oprav na 7 obecních cestách. Zbývá opravit tedy dvě 

komunikace. Obzvláště jedna trápí občany Nových Sedlic velmi hodně. Je to ulice K Lesu. 

Tato cesta je v jednání s majiteli přilehlých pozemků u komunikace již několik let. Výstavba 

nové cesty je brzděna jednou majitelkou přilehlého pozemku. Vyřešením sporu mezi 

majitelkou pozemku a obcí se může cesta upravit.  

Dále by občané financovali radar v obci, kanalizaci a rozhlas. Obec bude muset zajisté 

vyřešit problém s chybějící kanalizací a najít finanční prostředky na realizaci. Rozhlas v obci 
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nefunguje již několik let, protože docházelo k poruchám nosných kabelů. Je tedy nutné zřídit 

rozhlas bezdrátový, který bude napojen na tzv. krizovou elektronickou (mluvící) sirénu. 

 

Graf 4.26: Náměty a názory pro další rozvoj obce 

Zdroj: autorka 

 

 Třetina občanů v obci je v obraze o rozpočtu obce. Sleduje jednání zastupitelstva, 

získává si informace na obecním úřadě, webových stránkách obce. Výši rozpočtu obce neví 

59 % obyvatel, 7,7 % respondentů se nevyjádřilo k dané problematice.  
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Graf 4.27: Povědomí občanů o výši rozpočtu obce Nové Sedlice 

Zdroj: autorka 

 

Třetina respondentů zná rozpočet obce, není tedy překvapením, že správná kategorie 

3,4 mil. Kč je v odpovědích zastoupena nejčastěji a to v 46,2 %. Dotazovaní, i když nevěděli 

skutečnou výši rozpočtu, spíše tipovali menší částky než vyšší. Kategorie s 4,8 mil. Kč byla 

vybrána pouze 2,6 % a kategorie s 5,6 mil. Kč vůbec nikdo neoznačil.  

 

Graf 4.27: Povědomí o finanční výši novosedlického rozpočtu 

Zdroj: autorka 
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Odpovědi, na určení podílu z rozpočtu obce na investice, jsou až na první kategorii 

10 % velmi vyrovnané. Pohybují se od 23 do 28 %. Předpokládaný podíl ze současného 

rozpočtu určený na investice obce byl 15%. Což je docela značný pokles, protože v letech 

minulých se částka vyhrazená na investice pohybovala kolem 25 %. Z odpovědí lze vidět, že 

občané tuší jaký je rozpočet obce, ale netuší, jaká část financí připadne na investice, kolik na 

mandatorní výdaje, apod.  

 

Graf 4.28: Povědomí občanů o finanční části z rozpočtu, která je určena na investice 

Zdroj: autorka 

 

4.7 Shrnutí poznatků z provedeného průzkumu 

V obci Nové Sedlice chybí strategický plán rozvoje obce. Všechna práce současného 

zastupitelstva je chaotická. Vedení obce nemá ucelenou představu o obci, neví, jakým směrem 

by se měla obec rozvíjet. Nepřemýšlí, zda jsou důležité obecní cesty, chodníky, rozhlas, či 

hřiště. Zbytečně utrácí peníze za nepotřebné studie. V obci by se měl uplatňovat více 

regionální přístup. Měly by se zde řešit ekonomické i neekonomické problémy komplexně 

a respektovat vazby v obci a mezi obcí a jejím okolím. Měla by se utvořit koncepce obce, kam 

bude vývoj směřovat. Tato komplexní analýza rozvoje by pro obec měla v současnosti 

i budoucnosti velký význam. Díky dlouhodobým vizím by došlo k efektivnějšímu fungování 

chodu obce.  
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Pořadí investičních akcí, které jsou zapotřebí udělat v obci, lze sestavit dle různých 

hledisek. Z dotazníkových šetření, která byla v obci provedena v rozmezí dvou let, lze sestavit 

určité okruhy problémů, které trápí občany Nových Sedlic a považují je za důležité. Výsledky 

z těchto dotazníkových šetření lze také použít i jako podklad pro vytvoření strategie rozvoje 

obce. Občané chtějí, aby se nedostatky zabývalo obecní zastupitelstvo, řešilo je a odstranilo.  

Dle priorit občanů je zapotřebí udělat nové chodníky v obci, obzvláště přístupové 

chodníky k MHD zastávkám a opravit obecní cestu K Lesu. Občanům se také nelíbí vzhled 

budov mateřské školy a obecního úřadu. Zlepšit ekologii (celoroční zajištění kontejnerů na 

BRKO, zákaz pálení listí), pokračovat v jednáních ve výstavbě silnice I/11 a zajistit obchvat 

obce, zprovoznit rozhlas obce, vybudovat splaškovou kanalizaci, která by splaškové vody 

převedla sběračem do oddílné kanalizace obce Háj ve Slezsku a zde by byla čištěna v Čistírně 

odpadních vod Háj ve Slezsku. Toto jsou nejdůležitější akce pro občany, které by měla obec 

zajistit a financovat ze svého rozpočtu.  

Aby mohly být zajištěny požadavky dle občanů, musí na ně být vyhrazeny finanční 

prostředky.  Když se podíváme na rozpočtové možnosti obce Nové Sedlice, tak zjistíme, že 

z celkových příjmů v posledních letech je vynaloženo na mandatorní výdaje 3,3 mil. Kč a na 

ostatní výdaje obce zbývá 150 tis. Kč. V minulých letech díky větší finanční úspoře peněz to 

bylo 600 tis. Kč za rok. Pro malou obec jsou to veliké peníze, které se dají investovat do 

několika menších projektů za rok. Pokud by obec chtěla zrealizovat jeden větší finančně 

náročný projekt, již by v celém roce nemohla udělat nic jiného, protože by na další investice 

neměla peníze. Protože obec nemá v těchto dnech naspořeno dostatek finančních prostředků, 

neobejde se bez využití cizího zdroje v případě, že by za rok chtěla zrealizovat více akcí.  

V současnosti existují tři hlavní okruhy grantových a dotačních programů, které může 

obec Nové Sedlice uplatnit v následujících letech. 

 Dotační programy z českých veřejných rozpočtů- Jedná se o dotace ze státního 

rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Průběžné informace k jednotlivým 

vypsaným programům (realizovaným, probíhajícím) programům lze najít na 

webových stránkách ministerstev a kraje. V současné době se nabídka velmi zužuje, 

neboť v rozpočtech nezbývá moc peněz. U získávání financí z národních titulů je 

relativně jednoduché zpracování žádosti. Negativním rysem u těchto programů je, že 

jde většinou o menší částky na úzce zaměřené projekty.  
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 Operační programy strukturálních fondů Evropské unie- Až od konce roku 2013 

může obec Nové Sedlice využívat peněz z Evropských fondů. Existují operační 

programy. Ty jsou jednak tematické (orientovány na specifické odvětví), ale také 

i územní (programy zaměřující se na přeshraniční spolupráci a regionální úroveň).       

U jednotlivých programů jsou vypsány typy podpor. Vhodnými žadateli jsou většinou 

právě obce. Snahou evropských fondů je poskytnutí veřejné prosperity, především 

z hlediska dlouhodobého udržitelného a ekonomického rozvoje. Aktuální změní 

vyhlášených výzev lze sledovat na webových stránkách dotčených orgánů. 

 Ostatní zahraniční dotační zdroje- Do této oblasti patří tzv. komunitární programy. 

Finanční prostředky jsou přímo poskytovány z evropského rozpočtu. Existují ale také 

granty, které jsou poskytovány zahraničními nadacemi, či švýcarskou a norskou 

vládou. 
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5 Závěr 

 

Práce se zabývala rozpočtovými možnostmi financování projektů obce Nové Sedlice. 

Cílem práce bylo určit okruhy investic obce v návaznosti na rozpočet obce.  

Hierarchii jednotlivých proveditelných akcí lze určit podle různých hledisek, např. 

podle proveditelnosti, podle způsobu financování, podle náročnosti na přípravu investice, 

nebo také podle priorit občanů. Právě tato diplomová práce se zabývala posledním 

zmiňovaným hlediskem. Pohled občanů na dění v obci může velmi přispět k rozvoji obce. 

Občané Nových Sedlic byli osloveni ve dvou obdobích dotazníkovým průzkumem. Šetření 

bylo provedeno v březnu roku 2010 a prosinci roku 2011. V dotaznících byly použity různé 

typy otázek, např. otevřené, uzavřené i škálové. Dotazníková šetření zjišťovala tzv. tvrdá 

(základní identifikační údaje o dotazovaných- věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, atd.) 

i měkká data (názory na místo života, potřeby, přání obyvatel obce, apod.). Vyhodnocení 

jednotlivých otázek bylo provedeno v programu SPSS. Na základě výsledků z dotazníkových 

šetření, byly sestaveny okruhy problémů, které trápí občany Nových Sedlic nejvíce 

a u kterých požadují nápravu: výstavba nových chodníků (obzvláště přístupové chodníky 

k MHD zastávkám a oprava obecní cesty K Lesu), oprava vzhledu budov mateřské školy 

a obecního úřadu, zajištění obchvatu obce, zprovoznění rozhlasu, vybudování splaškové 

kanalizace, celkové zlepšení ekologie obce.  

V současnosti si obec Nové Sedlice žádnou z těchto investičních akcí nemůže dovolit 

sama financovat ze svého rozpočtu, neboť v rozpočtu nejsou vymezeny potřebné finanční 

prostředky na tyto akce. Do konce roku 2010 zbývalo obci na investiční akce obce přes 600 

tis. Kč ročně. Současnému vedení obce zůstává na plánované investice 150 tis. Kč ročně. 

Pokud chce obec v současnosti realizovat výstavbu větších projektů, musí zvážit, zda realizaci 

celé akce provede v jednom roce, nebo rozloží do více let, nebo ji zcela odloží na pozdější 

dobu, kdy ušetří peníze v obecním rozpočtu. Pokud bude uvažovat o uskutečnění akce 

v jednom roce, neobejde se bez pomoci úvěrového financování.  

Finanční prostředky by měly být investovány nejen do nových projektů a akcí, ale 

obec by také měla udržovat a nadále rozvíjet a vylepšovat svou image obce v oblasti kultury, 

tradic, neboť sociokulturní potenciál obce je velký. Zaměřit akce tak, aby si na každé akci 
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mohla každá generace obyvatel „něco najít“. V programu akce by měla být zastoupeny oblasti 

pro mladé, střední i starší generace.  

Obec Nové Sedlice by měla celkově zlepšit svou finanční situaci. Vedení obce by se 

mělo naučit více šetřit a mělo by optimálně skloubit horizontální a vertikální finanční vztahy. 

V následujících letech může obec rovněž využít grantových a dotačních programů.  

Obci lze doporučit, aby si nechala zpracovat strategii na komunální úrovni, protože 

tento výchozí plánovací dokument v obci chybí. V současnosti je práce zastupitelstva obce 

chaotická a nemá ucelenou žádnou koncepci rozvoje. Dotazníková šetření lze rovněž použít 

jako podkladovou analýzu pro zpracování této strategie obce. Celková vize obce by měla být 

ve shodě s celým územním obvodem kraje. Obec Nové Sedlice si musí vymezit oblasti života, 

na které soustředí klíčovou pozornost. Vytyčené strategické cíle musí být jasné, stručné, měly 

by udávat jasný směr obce a měly by stanovit předpokládaný výsledek. Strategie nemusí 

vymezovat pouze nové cíle, kterých musí být dosáhnuto, ale může dále rozvíjet již započaté 

akce pro budoucí generace.  
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Seznam zkratek 

 

%   Procenta 

aj.   A jiný 

apod.   A podobně 

atd.   A tak dále 

BRKO   Biologicky rozložitelný odpad 

č.    Číslo 

čl.   Článek 

ČR    Česká republika 

DTJ   Dělnická tělocvičná jednota 

Ing.    Inženýr 

Kč   Korun českých 

Km/h   Kilometr za hodinu 

MHD   Městská hromadná doprava 

Mil.   Milión 

mm   Milimetr 

MUDr.   Medicinae universae doctor 

např.   Například 

NS    Nové Sedlice 

Oby.   Obyvatel 

OÚ   Obecní úřad 

p.   Pan/í 

popř.    Popřípadě 

r.   Rok 
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Sb.   Sbírka 

SDH   Sdružení dobrovolných hasičů 

SK   Sportovní klub 

SK OKD  Sportovní klub oštěp, kladivo, disk 

Str.   Strana 

Sv.   Svatý 

Tab.   Tabulka 

Tis.   Tisíc 

Tzn.    To znamená 

Tzv.   Takzvaný 

ul.    Ulice 
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