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1. ÚVOD 

 

Základními články územní samosprávy v České republice jsou obce. Jsou veřejně 

právními korporacemi, které mají právo vlastnit majetek a hospodařit s ním v souladu 

s platnou legislativou. Cílem obcí je nejen jejich prosperita a všestranný rozvoj, ale i péče  

o potřeby a zájmy svých občanů. Činnosti, jejichž zajišťováním ze strany obce dochází 

k uspokojování potřeb občanů, jsou nazývány komunálními službami. Na kvalitu těchto 

služeb má vliv nejen obec sama, ale také ekonomické, politické a společenské změny. 

Tématem bakalářské práce jsou komunální služby obce Mladějovice, což je menší obec 

v Olomouckém kraji, ležící v podhůří Nízkého Jeseníku. 

Cílem práce je analyzovat hospodaření obce Mladějovice v oblasti komunálních služeb 

v období let 2011 až 2015 a na základě zjištěných skutečností zhodnotit a navrhnout případná 

řešení, která by vedla ke zlepšení služeb nebo hospodaření v této oblasti.  

K dosažení stanoveného cíle byly použity metody studia literatury, popisu a analýzy 

hospodaření obce Mladějovice v oblasti komunálních služeb. Informace byly čerpány 

z odborné literatury, z platných právních předpisů, z internetových zdrojů, z interních 

materiálů obce Mladějovice a z osobních rozhovorů s účetní obce. 

Bakalářská práce se skládá z pěti částí, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá 

kapitola je teoretická a vychází zejména z odborné literatury, zákonů a internetových zdrojů. 

Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly zaměřující se zvlášť na charakteristiku obcí  

a zvlášť na popis jednotlivých druhů komunálních služeb. V první podkapitole je vymezen 

pojem obce a uvedeny typy obcí a jejich působnost, dále jsou zmíněny orgány obce a jejich 

pravomoci a v závěru je zmínka o možných způsobech spolupráce mezi obcemi. Druhá 

podkapitola je věnována stručné charakteristice komunálních služeb, možným způsobům 

jejich financování a podrobnějšímu popisu vybraných druhů těchto služeb. 

Třetí kapitola je praktická, vychází z komunikace s účetní a z materiálů poskytnutých 

z obecního úřadu.  První část této kapitoly je zaměřená na samotnou obec, na její historické  

a současné vymezení. V další části jsou vybrané některé komunální služby, u kterých je 

provedena analýza činnosti a hospodaření. V závěru této kapitoly je provedena i stručná 

analýza celkového hospodaření obce. 
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Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení získaných informací a na základě tohoto 

zhodnocení jsou zde navržena případná doporučení, která by mohla vést ke zkvalitnění 

poskytovaných komunální služeb v obci Mladějovice nebo k jejich rozšíření. 

Bakalářská práce vychází z legislativy platné k 1. 5. 2016. 
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2. OBCE A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 

Tato kapitola bude zaměřena na vymezení pojmu obcí v České republice (dále jen ČR). 

V první části budou uvedeny znaky a druhy obcí a jejich působnost, dále budou vyjmenovány 

orgány obce a zmíněny jejich činnosti a kompetence. V druhé části kapitoly budou popsány 

komunální služby, jejich druhy a způsoby financování. 

2.1 Vymezení pojmu obec a typy obcí 

Obec je základní územní samosprávný celek a je vymezena geograficky. Její postavení 

je stále významnější, díky výsledku probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti od 

státu. Je základem společnosti občanů majících na jejím území trvalé bydliště. Obec je 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a právní subjektivitu. Pro své občany 

zabezpečuje některé druhy veřejných služeb (např. sociální služby, bydlení, zdravotní péči, 

vzdělání
1
…), věnuje pozornost potřebám občanů a jejich zájmům. Většinu svých aktivit 

směřuje obec do oblasti péče o celkový rozvoj svého území a ochrany veřejného zájmu obce. 

 V právních vztazích obec vystupuje svým jménem a nese veškerou zodpovědnost, 

která z těchto vztahů vyplývá, protože je, jak již bylo zmíněno, veřejnoprávní korporací. 

Státem jsou obcím přenechány některé kompetence, aby je spravovaly na samosprávném 

principu. To znamená, že obec může vykonávat své záležitosti samostatně, svým jménem  

a prostředky, v rámci zákony stanovených předpisů. Rozlišnosti jednotlivých obcí jsou dány 

jejich historickým vývojem, geografickými podmínkami, sociálním postavením a aktuální 

ekonomickou situací, ale každá obec nese svůj název a může používat své specifické symboly 

(vlajka, znak, razítko nebo pečeť…). Prostřednictvím zákonů je určena působnost, pravomoc 

a odpovědnost obce, jakož je i vymezen rozsah samostatné a přenesené působnosti. Přestože 

je obec samosprávný subjekt, může být také vykonavatelem státní správy v rámci  

tzv. přenesené působnosti, která je jí státem svěřena v různé míře. Rozsah míry přenesené 

působnosti je odvozen od typu obce. Určujícími faktory jednotlivých typů obcí můžou být 

jejich rozloha, počet obyvatel, ekonomické bohatství nebo rozsah infrastruktury. 

Zákon o obcích
2
 č. 128/2000 Sb. rozlišuje dle postavení tyto základní typy obcí: 

 obce  - základní územní samosprávný celek, 

 města – jsou obce, mající více než 3 000 obyvatel, (593), 

                                                           
1
 JANEČKOVÁ Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ, Marketing měst a obcí. Praha: Grada Publishing, 1999. 

2
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 statutární města – jsou v zákoně výslovně vyjmenována  

v § 4. Statutární města mohou na základě obecně závazné vyhlášky rozčlenit město na 

městské obvody nebo městské části, které jsou spravovány vlastní samosprávou. 

 Od roku 2001 je většina měst sídlem krajských úřadů. (23 + Praha), 

 městysi - mají zvláštní postavení. Jde o navrácení tohoto titulu, který 

byl zrušen po roce 1948 a znovu uznán v roce 2006, pokud žádost obce o tento statut 

schválí Parlament ČR.
3
 (206) 

Základní podmínky postavení obce: 

 územní - každá obec je vymezena hranicí obce (katastrální území), 

 personální - občané České republiky s trvalým pobytem, občané 

s čestným občanstvím obce, právnické osoby, právnické osoby se sídlem nebo 

provozovnou na území obce a fyzické osoby s přechodným pobytem. Občané se podílí 

přímo nebo nepřímo na řízení obce. Nepřímo se podílí prostřednictvím volených 

zástupců do zastupitelstva obce ve veřejných komunálních volbách. Přímo se podílí 

dobrovolnou prací v komisích nebo účastí na veřejných zasedáních zastupitelstva 

obce. V místním referendu se občané mohou vyjadřovat k nejdůležitějším otázkám 

rozvoje obce, 

 právní – souvisí se zákony a právy vztahujícími se k agendě obcí, 

 ekonomická – je vymezena legislativou. Ekonomickým předpokladem 

je vlastnictví majetku a právo s ním hospodařit v souladu se zákonem  

a vlastnickým právem.  

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

samosprávných celků má obec oprávnění k sestavování vlastního rozpočtu,  

hospodaření podle něj a má také možnost získávat vlastní finanční prostředky (prodej 

nepotřebného majetku, pronájmy budov a prostranství, různé druhy zpoplatněných 

služeb, …). 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích vykonává obec 

prostřednictvím svých orgánů v rozsahu stanovené právem působnost samostatnou 

nebo přenesenou. 

 

                                                           
3
 Peková, Jitka. Finance územní samosprávy, 2011. 
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2.1.1 Působnost obcí 

Právo na samostatnou působnost mají obce zaručené Ústavou ČR. Stát může do této 

samosprávy zasahovat pouze v případě, že to vyžaduje ochrana zákona a to pouze v zákonem 

stanovených mezích.
4
 V Ústavě ČR je také zmíněno, že obce jsou samostatně spravovány 

svými zastupitelstvy. Některé obce, ale kromě samosprávy, plní i funkci státních orgánů. 

Z tohoto důvodu se rozlišuje tzv. samostatná a přenesená působnost. Rozlišení působností je 

velmi důležité jak z hlediska systému kontroly, tak právních předpisů, které obce v rámci 

dané působnosti vydávají. 

Samostatná působnost 

Dle zákona č.128/2000 Sb., §7 si obec spravuje své záležitosti samostatně a pravomoc 

v samosprávě veřejných záležitostí připadá zastupitelstvu. Do samostatné působnosti spadají 

všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce jejich občanů. Zákon o obcích nabízí výčet 

činností spadajících do této působnosti. Jedná se zejména o činnosti, při jejichž realizaci jsou 

podporovány pozitivní podmínky pro celkový rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů obce 

především v oblastech bydlení, ochrany zdraví, ochrany veřejného pořádku, výchovy  

a vzdělávání nebo dopravy a kultury. To vše musí být uskutečňováno v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi. Při výkonu samosprávy se obec řídí zákony a právními předpisy 

vydanými na základě zákona tzn., že by tuto činnost neměly ovlivňovat žádné interní pokyny 

a směrnice ministerstev ani jiných ústředních správních úřadů. 

Obec má v rámci samostatné působnosti, prostřednictvím představenstva, za úkol: 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, 

 vydávat obecně závazné vyhlášky,  

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a schvalovat 

jejich zakládací listiny, též zřizovat a rušit obecní policii a jednotku ústních hasičů, 

 zřizovat a rušit výbory obce, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je, 

 rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

 rozhodovat v katastrálních záležitostech místního dopadu (změna hranic obce, 

slučování obcí, názvy ulic a částí obce),  

 rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o její formě 

                                                           
4
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 101, odst. 4. 
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 volit z řad zastupitelstva obce starostu a další členy rady obce a odvolávat je 

z funkce, stanovit počet členů rady obce, 

 rozhodovat o zrušení nařízení rady obce, 

 ukládání pokut za správní delikty, 

 udělovat a odnímat čestné občanství obce a další věci, které si dle zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích vyhradí. 

Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí v plném rozsahu zajišťuje 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV ČR). Pokud MV ČR vyzve obec ke zjednání nápravy, 

znamená to, že v dané problematice jedná obec v rozporu se zákonem – např. s usnesením 

obce nebo s obecně závaznou vyhláškou. Pokud není výhradně stanoveno zákonem, že se 

jedná o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o samostatnou působnost. 

Přenesená působnost 

V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která jim byla státem svěřena. 

Znamená to, že stát delegoval určité pravomoci státní správy na obce. Rozsah těchto 

pravomocí je důležitým ukazatelem, kterým se od sebe obce v přenesené působnosti liší. Tato 

působnost může být vykonávána v základním nebo širším rozsahu. Základní rozsah přenesené 

působnosti vykonávají všechny obce na území ČR. Širší rozsah je vykonáván obcemi, které 

výkon státní správy provádějí i pro jiné obce, pro obce spadající do jejich správního obvodu. 

Zákon o obcích
5
 č. 128/2000 Sb. rozlišuje dle přenesené působnosti tyto stupně obcí: 

 Obec I. stupně – základní rozsah přenesené správy – do tohoto stupně spadají 

všechny obce v ČR (6 249), jsou to obce bez zvláštního obecního úřadu (dále jen OÚ) a jejich 

území je zároveň i jejich správním obvodem. Část z těchto obcí (1 230) byly dříve nazývány 

obce s matričním úřadem a některé (710) byly obce se stavebním úřadem. 

 Obec II. stupně – rozsah pověřeného obecního úřadu -  OÚ těchto obcí (388) 

vykonává vedle přenesené působnosti základního rozsahu i další, ve svěřeném rozsahu, 

přenesenou působnost, nejen v obci samotné, ale i pro obce ve svém okolí (ve správním 

obvodu).  

 Obec III. stupně – rozsah obecního úřadu s rozšířenou působností – většinou 

jsou to větší města s velkým správním obvodem (205), jejichž OÚ jsou tak úřady městskými. 

Vykonávají vedle I. a II. stupně i další činnosti stanovené prováděcím předpisem (vydávání 

cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenských oprávnění výplata 

                                                           
5
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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sociálních dávek, péče o seniory a zdravotně postižené, odpadové hospodářství, ochrana 

životního prostředí atd.). 

Za výkon státní správy v přenesené působnosti náleží obcím příspěvek ze státního 

rozpočtu a do obecního rozpočtu spadají i příjmy z pokut a správních poplatků udělených 

v jejich správním obvodu. 

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí je pověřen výlučně krajský úřad a obce 

musí tuto skutečnost respektovat. 

2.1.2 Orgány obcí a jejich činnost 

 Vnitřní struktura obecních orgánů je v plné kompetenci dané obce a nikdo nemá právo 

do této kompetence zasahovat. Schéma orgánů obce je znázorněno v diagramu na Obr. 2.1. 

Obr. 2.1. Orgány obce 

Výbory zastupitelstva 

 - kontrolní a finanční ( vždy)

 - pro národnostní menšiny, osadní

Místostarosta

Zastupitelstvo

Komise rady Obecní úřad

Zvláštní orgány

Rada obce Starosta

Zdroj: Zákon č. 128/2000, o obcích, HLAVA IV a V. Vlastní zpracování. 

 

Zastupitelstvo obce je vrcholný orgán obce a je to jediný orgán obce, který je zakotven 

v Ústavě ČR. Členové zastupitelstva jsou voleni v tajném hlasování, v přímých volbách, 

občany obce. Funkční období trvá čtyři roky.  Podle počtu obyvatel příslušné obce a velikosti 

územního obvodu obce je určen počet členů zastupitelstva (viz Tab. 2.1.) 
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Tab. 2.1 Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva obce 

do 500 obyvatel 5 - 15 

od 501 do 3 000  7 - 15 

od 3 001 do 10 000  11 - 15 

od10 001 do 50 000  15 - 35 

od 50 001 do 150 000  25 - 45 

nad 150 000 obyvatel 35 - 55 

Zdroj: Peková, J., Finance územní samosprávy, 2011. Vlastní zpracování. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, má 

rozhodující rozhodovací pravomoc. Pro usnesení rozhodnutí musí být přítomna nadpoloviční 

většina všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo vydává jednací řád.  

Zastupitelstvo obce rozhoduje například ve věcech: 

 volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce, 

 zřizování a zrušení výborů, 

 programu rozvoje obce, 

 schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

 schvaluje výši odměn pro starostu, 

 založení a rušení neziskové organizace, 

 přijetí nebo poskytnutí půjčky, 

 vstupu nebo vystoupení obce ze svazku obcí, 

 vydává obecně závazné vyhlášky obce. 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se dle potřeby, nejméně však jednou za 

tři měsíce. V přenesené působnosti nemá zastupitelstvo obce právo rozhodovat. 

Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné působnosti se odpovídá 

zastupitelstvu, v přenesené působnosti stanoví-li tak zákon. Jednání rady jsou neveřejná a je 

schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Rada obce má lichý 

počet členů, nejméně 5 a nejvýše 11 členů a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce. Pokud má zastupitelstvo obce méně než 15 členů, potom se rada obce 

nevolí a její funkci zastává starosta. Pravomoci rady obce dle § 102 zákona o obcích jsou 

například: 

 pro jednání zastupitelstva obce připravuje materiály a zajišťuje jejich plnění, 
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 provádí rozpočtová opatření podle usnesení zastupitelstva obce, zabezpečuje 

hospodaření obce, 

 vydává nařízení obce, 

 zřizuje nebo ruší komise, 

 schvaluje organizační řád obecního úřadu, 

 kontroluje plnění úkolů obecním úřadem v rámci samostatné působnosti, 

 rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

 v čele rady obce stojí starosta, místostarosta a další členové volení z členů 

zastupitelstva obce.  

Starosta zastupuje obec navenek. Je volen zastupitelstvem z řad jeho členů  

a zastupitelstvu je i odpovědný za výkon své funkce. Pokud v obci není zřízena funkce 

tajemníka, řídí a kontroluje všechny pracovníky obecního úřadu. Připravuje, svolává a řídí 

schůze rady obce, podepisuje právní předpisy spolu s místostarostou. Odpovídá za 

informování občanů o činnosti obce. Při jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta. 

Obecní úřad je administrativním orgánem obce, který tvoří starosta, místostarostové,  

tajemník pokud je funkce zřízena a zaměstnanci. Obecní úřad plní úkoly zastupitelstva obce  

a rady obce v oblasti samostatné působnosti. Přenesenou působnost vykonává pověřený 

obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Výkonnými orgány jsou odbory. 

Jejich počet a náplň činností závisí na velikosti obce, rozsahu samostatné působnosti  

a rozsahu přenesené působnosti při zajišťování veřejných statků. 

Poradní a kontrolní orgány obce 

Zastupitelstvo a rada obce zřizují, v samostatné působnosti, komise a výbory, které jsou 

jim nápomocny v jejich činnosti. 

Výbory jsou kontrolními a iniciativními orgány zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce 

rozhoduje o počtu výborů. Počet členů výboru je vždy lichý a předsedou výboru je člen 

zastupitelstva. Vždy musí být zřízený: 

- Finanční výbor kontroluje hospodaření obce s majetkem a finančními 

prostředky a musí být zřizován vždy, 

- Kontrolní výbor kontroluje plnění právních předpisů zastupitelstva 

obce rady obce a musí být zřizován vždy, 

- Výbor pro národnostní menšiny se zřizuje, pokud se k jiné než české 

národnosti podle posledního sčítání lidu hlásí alespoň 10% občanů. 
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- Osadní výbor může zastupitelstvo obce zřídit v částech obce, musí mít 

alespoň tři členy. 

Komise jsou poradními a iniciativními orgány rady obce. Mohou předkládat návrhy a náměty 

v rámci samostatné působnosti obce. Výkonnými orgány v rámci přenesené působnosti obce 

na určitém úseku činnosti, jsou odpovědny starostovi. 

2.1.3 Spolupráce mezi obcemi 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů umožňuje spolupráci 

obce s jinými subjekty
6
 na základě uzavřené písemné smlouvy: 

 s jinou obcí k zajištění konkrétního úkolu, na dobu určitou nebo neurčitou. Při 

této formě spolupráce nevzniká nová právnická osoba, a pokud pořizují majetek, je tento ve 

spoluvlastnictví obcí s rovnocennými podíly dle dohody, 

 zakládáním právnických osob s jednou obcí nebo více obcemi např. společnosti 

s ručením omezeným, spolupráci s fyzickými a právnickými osobami v občanskoprávních 

vztazích. Obec může být také členem Svazu měst a obcí ČR nebo Sdružení malých sídel ČR, 

 spolupráci s obcemi jiných států např. v euroregionu.
7
 

 jako člen dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO). Tato spolupráce se 

uzavírá většinou v rámci mikroregionů. DSO je právnickou osobou a její smluvní vztahy se 

řídí a uzavírají v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích. Jejich rozpočty patří do 

soustavy územních rozpočtů. Jsou založené písemnou zakladatelskou smlouvou, která musí 

být podepsána všemi zúčastněnými obcemi a jejíž přílohou jsou stanovy DSO. 

„Smlouva musí obsahovat: 

 označení účastníků smlouvy, 

 vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, 

 práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, 

 orgány DSO a jejich pravomoci, 

 způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy, 

 způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku.“ 

                                                           
6
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 46 – 49. 

7
 Peková, J., Finance územní samosprávy, 2011. 
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DSO nabývá právní způsobilosti dnem zápisu do registru svazku obcí, vedeného  

u příslušného krajského úřadu. Nutná je také registrace u Českého statistického úřadu, který 

přidělí IČO. 

Předmětem činností DSO mohou být pouze činnosti stanovené zákonem o obcích  

např. v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultuře, veřejného pořádku, při správě 

majetku, při údržbě komunikací, veřejné zeleně, ochraně životního prostředí aj.  Dále při 

provozování zařízení ve vlastnictví obce, svozu a likvidaci komunálního odpadu, při 

zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
8
 DSO jsou založeny vždy ke 

konkrétnímu účelu a jedna obec může být členem několika DSO současně. K 31. 12. 2015 

bylo na území ČR evidováno celkem 717 DSO
9
, přičemž nejvíce jich je v Jihomoravském 

kraji (129) a nejméně v kraji Karlovarském (15). V Olomouckém kraji bylo k výše 

uvedenému datu evidováno celkem 52 DSO. 

 

2.2 Komunální služby 

Komunální služby lze charakterizovat jako soubor veřejně prospěšných činností, které 

zabezpečují státní, obecní nebo soukromé subjekty na základě rozhodnutí orgánů veřejné 

správy za účelem poskytnutí základních společenských potřeb občanům. Jde o služby, které 

nemohou být poskytnuty podle tržních pravidel, to však neznamená, že se na poskytování 

komunálních služeb nemohou podílet i soukromé firmy. Představitelé orgánů místní správy 

mají rozhodující vliv na to, jak budou komunální služby poskytovány a organizovány,  

a kterému subjektu bude svěřeno zajištění služeb. O rozsahu a úrovni komunálních služeb tak 

rozhodují občané patřící k určitému územnímu celku. 

Mezi komunální služby poskytované v ekonomických podmínkách ČR patří: 

 „služby elektroenergetické, 

 služby plynárenské, 

 služby teplárenské, 

 služby vodního hospodářství, 

 služby odpadového hospodářství, 

 služby zajišťující údržbu komunikací, 

 služby městské hromadné dopravy, 

                                                           
8
 Peková, J., Finance územní samosprávy, 2011. 

9
 MF ČR. Aris web [online] 
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 veřejné osvětlení, 

 ekologické služby, 

 služby zajišťující úpravy a opravy městského prostředí, 

 služby informačního charakteru, 

 hygienické služby, 

 rekreační a sportovní služby.“
10

 

 

2.2.1 Financování komunálních služeb 

Většina místních služeb je nevýdělečná až ztrátová, proto přetrvává neustálá snaha, jak 

co nejlépe skloubit jejich efektivnost při co nejmenší ztrátovosti. 

 Zřízení určité infrastrukturní sítě, je vzhledem k vysokým finančním investicím, velice 

náročné. Návratnost dané investice bývá i několik desítek let. Mezi finančně nejnáročnější 

patří vybudování energetické infrastruktury (plynovody, elektřina), vodárenské infrastruktury 

(kanalizace, rozvody vody), dále sem spadá budování čističek odpadních vod, skládek odpadu 

atd. V odpadovém hospodářství je finančně náročný hlavně nákup speciálních vozidel pro 

svoz odpadů a vybudování prostor pro ukládání či zpracování komunálního odpadu. 

 Lepší financovatelnosti lze dosáhnout u poskytování adresných služeb. Adresností 

rozumíme identifikaci určitého odběratele služby, na jejímž základě můžeme vyžadovat od 

odběratele finanční spoluúčast na poskytovaných službách. Mezi služby, jejichž financování 

je vyrovnané nebo dokonce ziskové patří energetické služby, odpadové služby, vodárenské 

služby, poskytování veřejných prostranství atd. 

 Služby, které jsou méně adresné, tedy nelze u nich identifikovat konkrétního 

odběratele, bývají téměř vždy ztrátové. Aby tyto služby byly poskytovány je v zájmu 

celospolečenských potřeb. Mezi tyto služby patří veřejné osvětlení, městská hromadná 

doprava, údržba obecní zeleně a sportovní a rekreační služby. U těchto služeb je velice 

obtížné měřit efektivnost na rozdíl od adresných služeb, kde se efektivnost měří finančními 

ukazateli.
11

 

                                                           
10

 Halásek, Dušan, et al., Veřejný sektor, 1999. 
11

 Halásek, Dušan, et al., Veřejný sektor, 1999. 
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2.2.2 Energetika 

Energetika má za úkol zabezpečit dostupnost a stabilitu pokrytí energetických potřeb 

obyvatelstva. Zahrnuje získávání, distribucí a přeměnu všech forem energie. Patří sem těžba 

ropy, uhlí, zemního plynu, výroba paliv a využití obnovitelných zdrojů energie.
12

 

Na sídla se kladou vysoké energetické nároky z důvodu neustále se zvyšující životní 

úrovně. Z důvodu úbytku fosilních paliv začíná být jejich pokrytí velmi drahé a obtížné, proto 

se neustále hledají nové možnosti, jak využít energii z obnovitelných zdrojů a co nejvíce 

snížit energetické ztráty během produkce a dopravy.  

Energetika se v dnešní době stává specifickou oblastí v podnikatelských činnostech. 

Stát a obce dosud převažují v roli podnikajících subjektů v této oblasti a stát je zároveň 

regulátorem cen.  

Na stoupající energetické nároky sídel mají vliv tyto faktory: 

 rostoucí nároky lidí na energie, 

 narůstající počet obyvatel, 

 omezenost fosilních paliv, 

 ochrana životního prostředí. 

Energie se získává spalováním energetických paliv, využitím obnovitelných zdrojů  

a řízeným uvolňováním jaderné energie.
13

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých předpisů (dále jen Energetický zákon) 

upravuje činnost státu v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství 

a teplárenství. 

 Elektroenergetika – elektřina patří mezi nejuniverzálnější formy energie a její 

distribuci zajišťuje elektrizační soustava. V ČR je převážná většina elektrické energie 

vyráběna v parních elektrárnách (53,3 %), další významný podíl mají jaderné 

elektrárny (19,6 %) a zbytek připadá na ostatní zdroje např. fotovoltaické (9,7 %), 

vodní (přes 5 %) nebo větrné (cca 1 %) elektrárny.
14

 

  Plynárenství – toto odvětví zahrnuje distribuci hořlavých plynů, zejména 

zemní plyn, (dříve i svítiplyn, který se již na území ČR nevyužívá) v plynné formě  

                                                           
12

 Rektořík, J., Hlaváč, J., Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury, 2012. 
13

 Vyoralová, Z., Hrdlička, P., Technická infrastruktura měst a sídel, 2013. 
14

 Vyoralová, Z., Hrdlička, P., Technická infrastruktura měst a sídel, 2013. 
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a propan a butan ve formě kapalné. V místě spotřeby je plyn hořením přeměněn na 

tepelnou energii. Plynofikována je většina měst a obcí v ČR a plyn je nejrozšířenějším 

způsobem vytápění objektů. 

 Teplárenství – centrální zásobování teplem (dále jen CZT) je proces, kdy je 

tepelná energie přeměňována v centralizovaných zdrojích z fosilní nebo jaderné energie 

a distribuována přes nosné médium (horká a teplá voda, pára) do požadovaných 

regionů.
15

 

 

2.2.3 Vodní hospodářství 

Voda je základním předpokladem pro vznik a rozvoj lidského osídlení v krajině. Od 

prvopočátku lidských dějin vznikala sídla podél vodních toků, které sloužily jako zdroj vody. 

Později se lidé naučili jak přivádět vodu do svých bydlišť pomocí propracovaných a stavebně 

složitých systémů. 

V současnosti je vodní hospodářství odvětvím, které se dělí na dva obory: 

 obor vodních toků,  

 obor vodovodů a kanalizací. 

Obor vodních toků se zabývá provozem, správou a rozvojem sítě vodních toků  

a objektů na nich, jako jsou přehrady, vodní nádrže, jezy aj. Také sem patří vytváření 

vhodných podmínek pro obecné využívání vod např. sportovní rybářství, vodní rekreace. 

Významným úkolem tohoto oboru je vytváření podmínek pro odběr povrchových vod, které 

se dále využívají ve vodárenství, v zemědělství a v průmyslu. Obor vodních toků se 

organizačně člení do pěti povodí, kde působí státní podniky a to povodí Labe, povodí Vltavy, 

povodí Ohře, povodí Moravy a povodí Odry. 

Tyto firmy jsou ve vlastnictví státu a mají formu státních podniků. Na správě vodních 

toků se kromě státních podniků podílejí další organizace a obce.
16

 

Česká republika patří mezi země s relativním dostatkem pitné vody. Dlouhodobě 

dochází k navyšování lokálních zdrojů (obecní vodovody, domovní studny), které nedosahují 

hygienických limitů pro pitnou vodu. Právní předpisy řeší ochranu vodních zdrojů, mají 

preventivní charakter a pomocí ochranných pásem chrání konkrétní vodní zdroje. V ČR se 

nachází 19 chráněných oblastí např. Jeseníky, Krkonoše, Orlické hory, Beskydy, Brdy aj. 

                                                           
15

 Medek, F., Technická infrastruktura měst a sídel, 2005. 
16

 Rektořík, J., Hlaváč, J., Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury, 2012. 
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Zdroje pitné vody se dělí dle výskytu na dvě skupiny: 

 zdroje povrchové- vodní toky a vodárenské nádrže, 

 zdroje podzemní- šachtové a vrtané studny, pramenní vývěry. 

Voda z povrchových zdrojů se vyznačuje nižší mineralizací (měkká voda), je 

náchylnější na kontaminaci. Voda z podzemních zdrojů prochází přes různé vrstvy hornin, tím 

dochází k filtraci a to ovlivňuje i chemické složení vody. Voda je kvalitnější, má vyšší 

mineralizaci (tvrdá voda). 
17

 

Obor vodovodů a kanalizací zajišťuje zásobování pitnou vodou a čištění a odvádění 

odpadních vod. Slouží jak domácnostem, tak průmyslu a službám všeho druhu. Podílí se také 

na zajištění zdravých životních podmínek a hygienicky nezávadném prostředí.
18

 

Vodovod je samostatný soubor staveb, který obsahuje vodovodní řády a vodárenské 

objekty, kterými jsou hlavně stavby pro jímání a odběr podzemní nebo povrchové vody, její 

shromažďování a úpravu. Podle vodního zákona je vodovod vodním dílem. 

Vodovodní sítě lze dle účelu rozdělit na: 

 zásobování pitnou vodou 

 provozní zásobování, 

 požární vodovod, 

 závlahový vodovod, 

 jiné vodovodní sítě. 

Kanalizace odvádí a likviduje odpadní vody ze sídlišť pomocí stokové sítě a objektů na 

síti. Termín kanalizace zahrnuje: stokování a čištění odpadních vod. 

Odpadní vody jsou požitím znečištěné vody, které jsou přivedeny z vodovodní sítě 

(povrchová, podzemní, srážková voda). Odpadní vody dělíme podle způsobu znečištění na: 

 splaškové - voda z domácností a občanské vybavenosti. Likviduje  

se v centrální čistírně odpadních vod, domovní čistírně odpadních vod nebo 

v žumpách, 

 dešťové - znečištěné, neznečištěné, 

 průmyslové - odpadní vody z technické vybavenosti. Musí se předčistit 

před zaústěním do stokové sítě, 

                                                           
17

 Vyoralová, Z., Hrdlička, P., Technická infrastruktura měst a sídel, 2013. 
18

 Rektořík, J., Hlaváč, J., Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury, 2012. 
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 zemědělské - odpadní vody ze živočišné a rostlinné výroby. Využívány 

zemědělsky (hnojení) nebo likvidovány samostatně, 

 infekční - vody z infekčních oddělení. Musí se zbavit choroboplodných 

zárodků před zaústěním do stokové sítě. 

 podzemní - netěsností nebo poškozením se dostane do stokové sítě, což 

je nežádoucí. 

Je zakázáno do veřejné kanalizace vypouštět látky, které by narušily materiál stok, 

které nejsou odpadními vodami, způsobují provozní náklady, ohrožují zdraví a bezpečnost 

obsluhy kanalizace a způsobují provozní závady. Mezi tyto látky patří např. oleje, 

radioaktivní vody, prchavé látky, vody teplejší jak 40° C, vody obsahující pevné látky, které 

by ucpaly potrubí. Takové látky a vody je nutno před odvedením separovat a likvidovat jinou 

cestou, než kanalizační soustavou.
19

 

2.2.4 Odpadové hospodářství 

Hospodaření a nakládání s odpady upravuje Zákon č. 185/2001 o odpadech a o změně 

některých předpisů. Podle tohoto zákona je odpad majetkem obce a ta je tedy povinna zajistit 

dle platných hygienických norem řádný odvoz a uložení odpadů. Odvoz odpadů zařizuje 

přímo obec nebo firma, která byla obcí zřízena k tomuto účelu.
20

 

Odpadové hospodářství je tedy činnost, která je zaměřená na:  

 předcházení vzniku odpadů (prevence) - dosáhneme při výrobních 

procesech udržováním čistějšího prostředí a při manipulaci s obaly změnou návyků 

spotřebitele, 

 opětovné použití - recyklace např. kovu a papíru, kompostování. 

Recyklací se sníží spotřeba energie a v elektrárnách vyrábějících energii dojde ke 

snížení emisí. Recyklovatelné materiály: papír, plasty, sklo, kovy (hliník, měď, 

železo), textilie, stavební odpad, bioodpad, oleje, rozpouštědla, světelné zdroje. 

Skladba odpadu: 

 komunální odpad- vzniká činností domácností na území obce. V roce 

2011 byla celková produkce komunálního odpadu 3,4 mil. tun, což představuje 310 kg 

na obyvatele za rok. Přibližně 13 % obyvatel v tomto roce třídilo komunální odpad.  
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Na 1 obyvatele z tohoto množství připadá 46 kg tříděného odpadu, který představuje  

15 kg papíru, 11 kg, skla, 10 kg plastů, 5 kg kovů a 5 kg ostatních. 

 Nebezpečný odpad - je odpad, který působí negativně na zdraví lidí 

nebo zvířat, životní prostředí. Pokud má odpad některou z vlastností jako je 

infekčnost, výbušnost, toxicita, dráždivost, karcinogenita, žíravost aj. je považován za 

nebezpečný odpad. Nelze ho spalovat v běžných spalovnách ani ho ukládat do 

otevřených skládek. Likviduje se ve speciálních spalovnách nebo ve speciálních 

firmách recykluje. Mezi nebezpečný odpad patří: laky, baterie, ředidla, oleje, tuky, 

chladničky, obrazovky, zářivky, kyseliny, louhy aj. 

Nakládání s odpady zahrnuje jejich sběr, výkup, shromažďování, třídění, přepravu, 

skladování, využívání a odstraňování. Pro sběr komunálního odpadu jsou používány 

popelnice nebo kontejnery (sběrné nádoby), které bývají umístěny na shromažďovacích 

místech, popřípadě ve sběrných dvorech, kde je možné třídit i velkoobjemový odpad, 

nebezpečný odpad a bioodpad. Až o polovinu se dá snížit objem komunálního odpadu 

zodpovědným tříděním. 

Druhy odpadů, které je možno třídit do zvláštních nádob: 

Sklo je možno vhazovat do bílých nebo zelených nádob (popelnice nebo kontejnery). Nepatří 

do nich autoskla, drátovaná skla, zlacená nebo pokovená skla, keramika nebo znečištěné 

sklenice a nádoby. 

Bioodpad je možno odkládat do hnědých nádob nebo do velkoobjemových kontejnerů. Patří 

sem zejména zahradní odpad (tráva, listí, plevel…), čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 

ovoce a zeleniny, pečivo, zbytky jídel, piliny, hobliny aj. V žádném případě sem nepatři léky, 

textil, maso, kosti, uhynulá domácí zvířata, oleje z potravin aj. 

Plast náleží do žlutých kontejnerů; je vhodné objemné plastové obaly před umístěním do 

kontejneru sešlapat nebo zmačkat. Papír se ukládá do modrých nádob. Dále je možno třídit 

kartony od nápojů, textilie a oděvy, kovy, drobné elektro spotřebiče nebo nebezpečné odpady. 

Způsoby likvidace objemných odpadů: 

Kompostování – vytříděný bioodpad se kompostuje, protože tento odpad není vhodný 

na spalování (zpomaluje hoření pro jeho vysoký obsah vody) ani na skladování (při jeho 

rozkladu se vytváří skleníkové plyny). Kompostováním se sníží množství komunálního 

odpadu a získá se jím kvalitní hnojivo. Do kompostu patří čajové sáčky, kávová sedlina, 
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zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, zbytky jídel, piliny hobliny aj. V žádném případě sem 

nepatři léky, textil, maso, kosti, uhynulá domácí zvířata, oleje z potravin aj. 

Spalování probíhá ve spalovně, která slouží k energetickému a látkovému využívání 

odpadu. Pro likvidaci kapalných, pevných a plynných odpadů. Spalováním vzniká zbytkové 

teplo, které se dále zužitkovává. Spalovna může fungovat jako elektrárna (pára roztáčí 

turbíny) nebo teplárna (zdroje páry pro vytápění). 

Skládkování (skládky) slouží pro trvalé uložení odpadu. V České republice na skládce 

končí nejen zbytky ze spalovny, ale také většina zbytkového komunálního odpadu, jelikož pro 

něj není další využití. Výběr lokality pro umístění skládky je základním faktorem. Jako černá 

skládka se označuje nelegálně založená skládka. Ve vyspělých zemí hrozí za založení černé 

skládky růžné druhy postihu. Skládkovým rájem je bohužel nazývána ČR z důvodu velkého 

množství černých skládek.
21

 

2.2.5 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je službou, která zajišťuje bezpečnost osob a majetku, ovlivňuje 

vnímání okolí, slouží k orientaci a zvýrazňuje hodnoty a bohatství města. Jako veřejný statek 

je veřejné osvětlení plně financováno z obecního rozpočtu. Obec musí zajistit nákup 

elektrické energie, určit provozovatele na požadované úrovni kvality služby a plánovat 

investice a opravy. 

 Některé obce zřizují ke správě a organizaci veřejného osvětlení specializované odbory 

služeb, jiné obce tuto činnost předaly společným podnikům místního hospodářství. Správa 

veřejného osvětlení je centralizována, u velkých měst dochází k decentralizaci na úrovni 

městských obvodů.
22

 

2.2.6 Služby zajišťující úpravy a opravy městského prostředí 

 Obce dále zajišťují služby hygienické a ekologické. Tyto služby jsou častým 

předmětem zájmu občanů, neboť se jich přímo dotýkají. Služby jsou hrazeny z obecních 

rozpočtů. Někdy zajišťování těchto služeb bývá svěřeno i soukromým subjektům. Jde  

o činnosti, které musí být řešený na základě odborných posudků státních institucí nebo 

specializovaných firem. Mezi tyto služby patří: 

 provoz veřejných záchodků, 
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 deratizace - hubení obtížných živočichů (holubi, hlodavci), 

 vysazování živočichů do městské zástavby (poštolky, sovy aj.), 

 péče o veřejnou zeleň, 

 sledování stavu ovzduší. 

V rámci obce má veřejná zeleň významné postavení. 

2.2.7 Informační služby 

Aby obec mohla včas informovat své občany o důležitých zprávách místního významu, 

slouží v mnoha obcích k tomuto účelu místní rozhlas. Informační systém má také 

bezpečnostní význam. Pomocí rozhlasu nebo sirén mohou obecní orgány varovat občany včas 

o blížícím se nebezpečí. Provoz informačních systémů je zcela hrazen z rozpočtu obce. 

Důležitou roli v oblasti obecních informací má úřední deska.  Je to úředně vyčleněné místo, 

které slouží pro zveřejňování obecně závazných vyhlášek. Mezi informační služby patří např. 

místní rozhlas, plakátování, místní TV, bezpečnostní sirény, úřední deska, obecní 

zpravodajské noviny a informace o stavu znečištění ovzduší. 

2.2.8 Pohřebnictví 

Pohřebnictví v sobě zahrnuje tři druhy služeb, a to pohřební, kremační a hřbitovní
23

. 

Výdaje spojené se zřízením a provozem hřbitova jsou hrazeny z rozpočtu obce včetně  

tzv. „čestných pohřebišť“ jako jsou smuteční obřadní síně a krematoria a další zařízení 

poskytující pohřební služby, pokud jsou v přímé správě obcí a měst. Veškeré tyto činnosti 

patří do samostatné působnosti obcí. 

Služby pohřební - jimi se rozumí pohřbení zesnulého. Tyto služby byly zprivatizovány 

a na jejich trhu existuje výrazná konkurence. V tomto oboru neexistuje žádná cenová 

regulace. 

Služby kremační - zahrnují ukládání a zpopelňování lidských pozůstatků, úpravu 

popela a jeho ukládání do uren a jejich předávání oprávněným osobám. 

Služby hřbitovní -  zahrnují péči o pohřebiště, které jsou záležitostí každé obce. Obec, 

která nemůže zajistit provozování hřbitova na svém katastru, je povinna zajistit tuto službu 

v jiné obci na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. V ČR dle předpokladu existuje 

okolo 6500 pohřebišť. Současným hygienickým požadavkům však neodpovídá řada pohřebišť 

(těžké půdy, vysoká hladina spodní vody aj.) 
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Do celkového poplatku hrobového místa se promítnou i služby spojené s nájmem, které 

podléhají režimu smluvních cen (výkon správy, údržba pohřebiště aj.). Obce často při 

stanovování výše cen za nájem hrobových míst přihlížejí k přijatelnosti cen pro širokou 

veřejnost. Další služby, jako péče o rezervované volné plochy, údržba hlavních komunikací 

v zimním období, odvod odpadků, osvětlení, péče o zeleň aj. jsou plně hrazeny nebo dotovány 

z obecních rozpočtů. 

2.2.9 Rekreační a sportovní zařízení 

Zařízení sportovního a rekreačního charakteru má téměř každá obec ve svém 

vlastnictví. Typickým příkladem jsou letní koupaliště, sportovní haly nebo městské lázně. 

Provozování těchto zařízení bývá téměř vždy ztrátové. Především u letních koupališť, kde 

bývá provoz závislý na klimatických podmínkách, je ztráta nejmarkantnější. Na provozu 

těchto zařízení se obce snaží o snížení nákladů třeba tím, že se snaží tato zařízení pronajímat 

soukromým firmám nebo občanům. Další možností je omezování mzdových nákladů nebo 

přechod na levnější formy provozních zařízení. Městské lázně mohou výrazně omezit náklady 

přechodem na levnější zdroje vyhřívání a vytápění a výhodnější technologie. 

 Provoz sportovních hal je taktéž prodělečný. Vliv na to mají vysoké fixní náklady 

stejně jako u předchozích případů. Některé obce řeší provoz sportovních zařízení přeměnou 

účelu užívání. Tato situace jde na úkor úrovně kulturního a sportovního vyžití v obci. 

2.2.10 Veřejná prostranství 

V rámci komunálních služeb může obce poskytovat veřejná prostranství k různým 

účelům. Veřejná prostranství obec vyčleňuje za účelem zbudování tržišť, parkovacích ploch, 

nebo za účelem pořádání kulturně sportovních akcí aj. 

Už od nepaměti jsou veřejná tržiště spojována s městským koloritem. Provozovatelem 

tržiště zpravidla bývá obec, na jejímž území se tržiště nachází. Pro obec bývá velice lukrativní 

příjem z pronájmu prodejního místa. Ziskovost bývá poměrně vysoká, jelikož obec provozuje 

tržiště s minimálními náklady. Kromě obce pak mohou být provozovateli tržišť soukromé 

subjekty. 

Ráz městských trhů se měnil v průběhu doby. Dříve byly aktivity na tržištích zaměřeny 

spíše na prodej uměleckých předmětu a zemědělských výrobků, v posledních letech se pojí 

tradice českých trhů s tradicí asijských trhů. Jsou tak na tržištích nabízeny především věci 

spotřebního charakteru, spojeny většinou s nižší kvalitou. Tržiště mají i svou nezastupitelnou 

a nepopiratelnou funkci. 
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Obecně závazná vyhláška upravuje pravidla chování prodejců na trhu. Je vydávána 

obcí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (§24) a zákonem č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání tzv. živnostenským zákonem, který přímo dává obcím právo 

vydávat tržní řády prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Tržní řád vymezuje  

a obsahuje plochu tržiště, okruh dovolených služeb poskytovaných na tržišti, místa pro prodej, 

pravidla pro udržování pořádku aj. Obec má právo při nedodržení tržního řádu vyzvat 

obchodníka k odstranění nedostatků. Neuskuteční-li tak, může příslušný živnostenský úřad 

uložit pokutu až ve výši 20 tis. Kč nebo pozastavit provozování živnosti, či dokonce zrušit 

živnostenské oprávnění. 

K základním funkcím veřejných tržišť můžeme zařadit: 

 kulturní vyžití. Trhy jsou spojovány s různými kulturními akcemi, na nichž 

jsou představovány různé umělecké a rukodělné činnosti, 

 rozmanitost městského prostředí. Svým koloritem tržiště způsobují specifickou 

atmosféru. Dokreslují celkový architektonický ráz města např. Praha., 

 atraktivitu pro ostatní podnikatele. V místě, kde se trhy konají, můžeme 

předpokládat větší koncentraci kupujících lidí.  Ostatní podnikatelé a obchodníci, jejichž 

obchody a provozovny se nacházejí v blízkosti tržiště, z toho mají také prospěch. 

Mezi negativa, která patří k provozování tržišť, se řadí zejména pravděpodobnost 

drobných krádeží, nároky na hygienická zařízení a znečištění veřejného prostranství 

odhozenými odpadky.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Halásek, D., Veřejný sektor, 1999. 



 
 

24 
 

3. Analýza komunálních služeb v obci Mladějovice 

Obec Mladějovice se nachází v podhůří Nízkého Jeseníku severozápadně od města 

Olomouc a východně od města Uničov. Katastrální výměra obce je 1044 ha a znázorněna je 

na Obr. 3.1. Nadmořská výška je 243 metrů nad mořem. V současné době žije v obci  

706 obyvatel a jejich průměrný věk je 38, 9 let. Při sčítání osob, domů a bytů v roce 2011 žilo 

v obci 681obyvatel. Ve sledovaném období tedy přibylo v Mladějovicích 25 obyvatel.  

Obr 3.1 Poloha a katastrální území obce Mladějovice 

 

Zdroj: Mapy.cz., www.seznam.cz. 

Mladějovice jsou součástí mikroregionu Šternbersko, který byl jako DSO založen  

26. 6. 2015. Mikroregion Šternbersko tvoří 24 obcí (Babice, Bělkovice - Lašťany, 

Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné 

Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Mladějovice, Moravský Beroun, 

Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Šternberk, Tovéř a Žerotín). Rozloha jeho 

území je 33 947 ha a k 1. 1. 2015 žilo na tomto území 32 867 obyvatel. Cílem Mikroregionu 

Šternbersko je vzájemné sbližování a společné řešení problémů, které by obce samostatně  

a jen vlastními silami nemohly řešit, a když tak až ve vzdáleném časovém horizontu. Jedná se 

o propojování informací o jednotlivých částech mikroregionu (formou internetového 
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propojení), vytváření vazeb mezi kulturními a společenskými organizacemi i občany, 

podnikatelskými subjekt.
25

 

Obec je také součástí sdružení obcí Mladějovice, Komárov, Řídeč, který byl založen 

v roce 2002 na základě projektu výstavby čističky odpadních vod a odkanalizování 

uvedených obcí.  

3.1 Historie obce 

První zmínky o obci sahají až do roku 1131, kdy Mladějovice patřily k proboštství  

sv. Václava v Olomouci. V roce 1430 procházela krajem husitská vojska pod vedením 

Prokopa Holého, který sám spočinul v obci pod staletou lípou vedle kostela. Po týdenním 

obléhání dobývá Šternberský hrad, kde zůstala po dva roky husitská posádka. V této době 

došlo také k počeštění města. Ve Šternberku a jeho okolí se rozšířilo husitství v takové míře, 

že se uprchlí Augustiáni neodvažovali vrátit zpět, protože majitelé panství v letech  

1409 - 1466 páni z Kravař, přáli novotám a podporovali utrakvismus (zastávání 

dvojjazyčnosti ve veřejném životě). V roce 1444 potvrzuje Jiří z Kravař luh a práva dědičné 

rychty v Mladějovicích a roku 1448 daroval obci odúmrť (od té doby zemřel - li občan bez 

dědiců, jeho majetek získala obec).  

V 16. století bylo ve znamení politického uklidnění, růstu blahobytu a kulturního 

rozvoje. Malá Strana byla sloučena s vesnicí Mladějovice - v té době zde žilo 26 českých 

usedlíků s rodinami. Protestanti převzali v Mladějovicích kostel v letech 1607- 1625, poté byl 

kostel opět katolický a přešel pod šternberské Augustiáni. Kolonisty přitahovala hlavně 

naleziště hnědele, krevele a magnesitu u Domašova a zlatá a stříbrná ruda v okolí Uničova. 

Vesnická kolonizace postupovala na šternbersko ze Slezska. Hornictví v 16. stol. znamenalo 

oživení národnostních změn, protože vedle českých horníků se do zdejších hor stěhovalo  

i mnoho Němců, které lákal nejen blahobyt, ale i náboženská tolerance což mělo za následek 

oslabení a ústup českého vlivu. 

Původně česká vesnice byla v 17. stol poněmčena. Mladějovice byly obývány většinou 

německým obyvatelstvem, které se přistěhovalo převážně z Tyrolska a až po 1. světové válce 

se počet českých obyvatel zvýšil. Němci zde nacházeli práci v okolních dolech a také jako 

rolníci. Z roku 1659 existuje německá listina, v níž Libius z Wurtenberka potvrzuje právo 

šternberského hejtmana Kaspara Scherl na zakoupení dvou gruntů v Mladějovicích. 
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Začátkem 18. století, v roce 1704 propukl v obci mor. Roku 1766 požár zničil  

15 usedlostí. Mladějovice jsou sídlem farního úřadu při kostele sv. Máří Magdalény  

od roku 1781. V letech 1791 - 1792 došlo k přestavbě původního kostela z roku 1296. 

Letopočet přestavby je dodnes patrný na severní straně kostela. Z původního kostela zůstala 

zachována pouze věž. 

V 19. století, v letech 1871- 1873 probíhala výstavba železniční tratě ze Šternberka do 

Uničova a v roce 1885 byla zřízena železniční zastávka v Mladějovicích. V letech 1887- 1889 

byla vystavěna silnice ze Šternberka do Uničova. 

V roce 1900 proběhlo sčítání lidu v Mladějovicích s výsledkem 528 osob, z toho  

512 Němců a 16 Čechů. V roce 1910 už bylo 552 Němců a jen Čechů jen osm. Národnostní 

poměry v obci výrazně změnil příliv českých osídlenců, jímž byla přidělována půda 

zrušeného Lichtenštejnského dvora rozparcelovaného v rámci 1. pozemkové reformy (Horní  

a Dolní Kolonie 1927-28). Ze zbývající části byl zbytkový statek. Mladějovice byly typicky 

zemědělskou obcí bez průmyslových závodů. Byl zde jen tzv. Heinrichův mlýn a železorudný 

důl v lese Strachově, který byl zrušen ve 2. polovině 19. století. Po vzniku Československé 

republiky se zde utvořila menší obec církve československé. V roce 1930 byly Mladějovice 

středně velkou, německou obcí se silnou českou menšinou (748 obyvatel, z nich 201 české 

národnosti). V roce 1953 vzniklo v Mladějovicích Jednotné zemědělské družstvo (dále jen 

JZD), které se po roce 1962 sloučilo s družstvy Komárov a Řídeč. V roce 1973 došlo 

k dalšímu sloučení a to s JZD Paseka. Do tohoto celku patřily obce Mladějovice, Komárov, 

Řídeč, Paseka, Mutkov a Karlov. Po sloučení dostalo družstvo název JZD 1. Máje se sídlem 

v Pasece. V roce 1976 obhospodařovalo družstvo 5 144 ha zemědělské půdy. Později přibyla 

přidružená výroba, se zaměřením na zpracování kostí a výrobu kostní moučky. V téže době 

byl vybudován sklad obilí BIOS a postavena bytová jednotka v Mladějovicích (dále jen 

panelák).  

Po roce 1990 se JZD přetransformovalo v akciovou společnost s názvem Paseka 

zemědělská a.s. se sídlem v Babicích a obhospodařovalo 3251 ha zemědělské půdy. Od roku 

1979 do roku 1990 byly Mladějovice pod správou města Šternberk. V roce 1990 na základě 

vyhlášení zákona se obec rozhodla znovu osamostatnit, a proto 24. 11. 1990 proběhly volby 

do obecního zastupitelstva. Kandidovalo celkem 34 občanů, ze kterých bylo zvoleno 15 členů 

obecního zastupitelstva. Ustavující schůze obecního zastupitelstva Mladějovic se konala  

10. 12. 1990. Byla zvolena pěti členná rada a deset členů zastupitelstva. Obecní úřad sídlí 

v budově č. 24, ve které je také pošta, knihovna a zasedací místnost. V roce 1991 proběhlo 
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sčítání obyvatel, domů a bytů. Obec měla 620 obyvatel. Proběhla rekonstrukce vodovodního 

řadu. Došlo k předání majetku, map od Městského úřadu ve Šternberku. Také byl obci 

navrácen les v podílovém vlastnictví s obcí Komárov. Byly rozšířeny telefonní přípojky pro 

občany. V roce 1997 začala výstavba plynovodních přípojek ke každému rodinnému domu. 

V roce 1999 byla zadána studie na výstavbu kanalizace a čistírnu odpadních vod, uskutečnila 

se rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a byly zakoupeny kontejnery na tříděný odpad. 

V roce 2002 bylo založeno Sdružení obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč na základě 

dohody starostů a schválením zastupitelů tří obcí za účelem výstavby čistírny odpadních vod  

a sítí splaškové kanalizace pro tři obce a to za pomoci získané dotace na tuto stavbu. Obec 

Mladějovice se na tomto projektu podílela 66 % finančních prostředků, obce Komárov  

a Řídeč přispěly každá zhruba 17%. Svazek dotaci získal a v roce 2005 spustil zkušební 

provoz čističky a splaškové kanalizace. Byla vybudovaná čistírna odpadních vod (dále jen 

ČOV) a splašková kanalizace na území tří obcí v celkové hodnotě 72 043 213 Kč.  

Po vybudování byl majetek předán do nájmu firmě provozující vodovody a kanalizace a to 

společnosti VHS SITKA, s. r. o. Šternberk. Kolaudace nabyla právní moci dne 21. 9. 2005. 

Jednotlivé přípojky k rodinným domům byly vybudovány všem občanům, kteří se napojili.  

Po deseti letech nyní Svazek obcí řeší ukončení svojí existence a předání majetku v podílech 

na členské obce, které majetek rovněž přenechají v provozu firmě VHS SITKA, s.r.o. V roce 

2006 pokračovala výstavba sítí k rodinným domům u nádraží. Byly vybudovány přípojky 

plynové, kanalizační, vodovodní, chodník s vjezdy a nové veřejné osvětlení. Kvůli nedostatku 

tlaku pitné vody v hlavním vedení vodovodu, byl v roce 2008 vybudován v obci Řídeč 

přivaděč vody na posílení zásobování všech tří obcí pitnou vodou. Roku 2009 byla provedena 

rekonstrukce veřejného osvětlení a zabudován regulátor spotřeby energie na veřejném 

osvětlení. Bylo zřízeno kontaktní místo CZECH Point na OÚ z programu IOP Evropské unie. 

V současné době byla dokončena výstavba inženýrských sítí k dalším 17 rodinným 

domům u nádraží (komunikace, chodník, veřejné osvětlení, kanalizace splašková a dešťová, 

vodovod, plynovod) a byla dokončena rekultivace staré skládky komunálního odpadu za 

pomoci dotace OPŽP. Olomoucký kraj opravil hlavní silnici 444/II v obci a vybudoval 

autobusový záliv, který předá do majetku obce. 
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3.2 Veřejná zeleň a péče o vzhled obce 

Běžná údržba veřejného prostranství v obci je zajištěna jedním stálým zaměstnancem, 

který se stará o úklid v obci, údržbu zeleně, údržbu obecního majetku (budov, parků, 

chodníků…) a místní komunikace. K dispozici má žací traktor s příslušenstvím, který 

v zimním období používá jako frézu na shrnování sněhu z chodníků v obci. Údržbu obecních 

komunikací zajišťuje místní zemědělský podnikatel, který za použití traktoru a shrnovací 

radlice odhrnuje sníh ze silnic a cest v obci. V případě práce s těžkou technikou obec také 

využívá jeho služeb. Přes sezonu, v období duben až listopad, je na výpomoc zaměstnán jeden 

brigádník, který seče křovinořezem hlavně místa těžko přístupná žacímu traktoru. 

Tab. 3.1 Výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň v letech 2011 - 2015 

Finanční prostředky v korunách 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 

0 1 385 9 621 35 025 29 832 

Nákup materiálu  10 765 20 099 14 175 13 266 34 290 

Pohonné hmoty a maziva  20 295 15 915 18 843 26 631 23 694 

Nákup ostatních služeb   20 241  52 928 11 798 37 970 51 367 

Opravy a udržování     3 650  4 340 11 662 39 203 12 725 

Ostatní výdaje   33 295  29 855 19 200 5 390 14 755 

Celkem 88 246  124 522 85 299 157 485 166 663 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

V tabulce číslo 3.1 jsou znázorněny výdaje obce v této oblasti, které hradí z vlastního 

rozpočtu. Z tabulky je patrné, že největší výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň obec 

vydala v roce 2014 a to 211 050 Kč, naproti tomu nejnižší částku zaplatila obec v roce 2013,  

a to pouhých 85 296 Kč, což je o 40,4 % méně. Průměrně obec vydala nejvíce za nákup 

ostatních služeb, zejména v roce 2012 a 2015. Nejvyšší výdaje za služby byly zaznamenány  

v roce 2012, kdy se provádělo ořezávání stromů ve větším rozsahu kolem hřbitova. Náklady 

na tuto činnost byly 38 381 Kč, což je 72,51% z celkových nákladů vynaložených na služby 

v tomto roce. Zbytek činily náklady za mulčovaní, deratizaci a likvidaci odpadů z veřejné 

zeleně. V roce 2015 proběhlo opět ořezávání stromů, tentokrát kolem kostela a obec za tuto 

činnost zaplatila 24 400Kč. V témže roce byly objednány ještě práce nakladačem na 

přemístění zeminy v lokalitě u nádraží, kde jsou pozemky pro zástavbu nových rodinných 

domů (dále je RD), na které obec vydala téměř 17 000 Kč a proběhla montáž nového 

osvětlení Vánočního stromu. 
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V letech 2014 a 2015 výrazně vzrostly i náklady na nákup drobného hmotného 

majetku, protože v roce 2014 bylo zakoupeno deset kusů 18 metrového vánočního řetězu 

v celkové částce 35 025 Kč. V roce 2015 byly dokoupeny ještě čtyři kusy řetězů za  

12 344 Kč a došlo k umístění dvou kusů reflektorů na osvětlení věže kostela v ceně  

16 281 Kč.  

V roce 2014 výrazně stouply náklady na opravy a udržování, protože byla obec nucena 

opravit žací traktory a křovinořezy. Náklady na opravu těchto strojů se vyšplhaly na téměř 

39 000 Kč. Na základě těchto skutečností obec začala uvažovat o koupi nových strojů a v roce 

2016 byla nucena v roce zakoupit nový žací traktor a nový křovinořez. Jeden žací traktor byl 

po opravě prodán a obec zakoupila nový. 

V roce 2015 obci stouply výdaje za nákup materiálu, který byl použit na výstavbu 

zděného sloupu, vedle obecního úřadu, který slouží pro umístění vchodové branky do dvora 

vedlejší nemovitosti v částce 13 591 Kč, a dále za nákup nářadí a náhradních dílů na sekačku. 

Ostatní výdaje za rok 2011, 2012 a 2013 tvoří odměny brigádníkům za sečení a drobné 

údržbové práce. V roce 2014 obec čerpala dotace od Úřadu práce ve Šternberku na 

zaměstnání veřejně prospěšného pracovníka ve výši 52 532 Kč, celkové mzdové náklady na 

tohoto pracovníka činily 58 995Kč. 

 

3.3 Odpadové hospodářství 

Obec Mladějovice má šest míst tzv. hnízd s kontejnery na tříděný odpad jako je papír, 

směsné plasty, sklo bílé a sklo barevné, které jsou umístěny v různých částech obce. První 

hnízdo je u parku, ve středu obce, druhé je u kostela, třetí na dolní kolonii, což je okrajová 

část obce, čtvrté hnízdo je na statku, což jsou dva bytové domy vzdálené necelé 2 km od obce. 

Páté hnízdo je u paneláku. Další kontejnery pořídila obec letos a umístila je na šesté místo  

u nádraží k 17 rodinným domům. Plasty se vyváží každý týden, sklo a papír dle potřeby 

(plnosti kontejnerů). Na dvoře OÚ je velký kontejner na papír a kartony, který slouží 

především pro sběr dětí a výtěžek z odvozu těchto kontejnerů připadá do fondu SRPŠ pro 

děti. 

Od roku 2015 se sváží v obci bioodpad a to svozem biopopelnic a svozem dvou 

kontejnerů o obsahu po 10m
3
 , v období duben - listopad, každých 14 dní. Občanům, kteří 

chtěli vlastní biopopelnici byla uhrazena obcí polovina ceny za novou biopopelnici. Celkem 

obec vydala 1 kus na číslo popisné a zájemců o popelnici bylo 75. Další noví zájemci rovněž 
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dostanou biopepolnici za poloviční cenu od obce. Za odvoz velkých kontejnerů platí obec 

1000 Kč plus DPH. V roce 2016 už platí obec jen odvoz, množství hmoty se neplatí a je 

ukládána zdarma. Do velkých kontejnerů jsou ukládány odpady zeleně i z obecních 

prostranství. Jednou za rok nebo ob rok se do obce přistaví kontejner na železo.  

V roce 2011 - 2015 byly na obci umístěny odpadkové koše. Celkem jich je rozmístěno 

18ks. Na obecním úřadě je umístěn E-box od firmy ASEKOL na drobné elektronické 

spotřebiče a baterie- články. Dále jsou v obci dva kontejnery na textil a to od roku 2013 firmy 

TextilEco, a.s. a Wtorpol pro ČR. 

Svoz technického komunálního odpadu je každý třetí týden ve čtvrtek a k tomu je 

dvakrát ročně v obci organizovaný svoz velkoobjemového nebezpečného odpadu. 

Množství a struktura odvážených odpadů v letech 2011 – 2015 je přehledně znázorněno 

v tab. 3.2, z níž je patrné, že množství tříděného odpadu postupně roste a zároveň se snižuje 

množství směsného odpadu z popelnic a to celkem úměrně. Dá se tedy říct, že občané 

Mladějovic odpady více třídí a tím snižují množství směsného odpadu, který se bez využití 

vyváží na skládku. V průběhu sledovaného období se zvedlo množství tříděného odpadu  

o 10 tun, což je téměř 48% nárůst a produkce směsného odpadu poklesla o pět tun.  

Po zavedení kontejnerů na textil v roce 2013 se pomalu zvedá i množství vytříděného textilu  

a obuvi. V roce 2015 byla využita možnost třídění a svozu bioodpadu, i když zatím 

v minimálním množství 0,92 tuny. 

Tab. 3.2 Množství odpadu 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

Celkové množství odpadů vykazuje kolísavou tendenci, jak je patrné z grafu na  

Obr. 3.2. V letech 2011 a 2012 celkové množství vzrostlo cca o 2,4 tuny, v roce 2013 prudce 

2011 2012 2013 2014 2015

Tříděný odpad 21,01 23,77 22,68 26,70 31,14

Elektro- odpad 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Textilní odpad- TextilEco, a.s. 0,00 0,00 0,16 1,94 1,33

Směsný odpad (popelnice u domu) 132,82 136,88 133,86 136,42 127,45

BIO- odpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92

Velkoobjemový odpad 38,19 33,87 29,06 33,35 15,69

Nebezpečný odpad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 192,05 194,52 185,76 198,41 176,52

produkce odpadu na osobu v kg 281 285 272 291 258

Množsví v tunách celkem za rok 2011-2015
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pokleslo o 8,6 tuny, což činí zhruba 5,14 % proti roku 2012. Ale v roce 2014 zase prudce 

narostlo a to o 12,65 tun, což činí nárůst o 9,34 % proti roku 2013. Nejmarkantnější pokles 

nastal v roce 2015, kdy byl počet celkově vyvezených odpadů nejnižší za sledované období  

a s hodnotou 176,52 tun představoval pokles o téměř 12 % proti roku 2014. Průměrná celková 

produkce odpadu na občana obce Mladějovice činila v daném období 277 kg, což je nižší 

hodnota je než průměrné množství na občany v ČR (310 kg)
26

 i v mnoha zemích Evropy. 

Obr. 3.2 Celková produkce odpadů v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů obce 

 

Financování v oblasti odpadového hospodářství 

Příjmy na financování odpadového hospodářství (dále jen OH) obcím plynou 

především z výběru poplatků za svoz komunálního odpadu (dále jen KO). Výše poplatku je 

stanovena zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 10 b, odst. 5 písmena a) na 

částku až 250 Kč na osobu za rok a dle písmena b) až na 750 Kč dle skutečných nákladů obce 

dle předcházejícího roku. Z výše uvedeného vyplývá, že stanovená částka poplatku může být 

určena maximálně na 1000 Kč na osobu a rok. V obci Mladějovice byl stanoven tento 

poplatek v letech 2011 – 2012 na 420 Kč pro dospělé občany a 210 Kč pro děti do 10 let. 

V roce 2013 zahájila obec rekultivaci místní skládky odpadů a vzhledem k navýšení nákladů 

                                                           
26
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byly poplatky za svoz KO navýšeny na 480 Kč za dospělé občany a 240 Kč za dítě do 10 let. 

Tato sazba je platná i v současnosti. 

 Dalšími zdroji příjmů v oblasti odpadového hospodářství obce jsou pak finanční 

odměny získané z prodeje druhotných surovin, odměny za tříděný odpad od firmy  

EKO – KOM a.s. nebo případné dotace ze státních fondů. 

Výdaje v oblasti OH lze rozdělit na přímé výdaje za svoz odpadu a ostatní výdaje s OH 

souvisejícími. Přímé výdaje jsou dány sazbou za odvoz 1 tuny odpadu a sazbou za svozový 

den. Sazba za tunu se ve sledovaném období pohybovala od částky 1177 Kč v roce 2011 do 

částky 1345,50 Kč. Za svozový den obec platila od částky 2421 Kč do částky 2784,15 Kč, 

tato sazba je platná i současné době. Na výši částky za svoz odpadů má vliv kromě množství 

tun odpadu i sazba DPH, ta činila 10 % v roce 2011, v roce 2012 již 14 % a od roku 2013 je 

stanovena na 15 %. 

Ostatními výdaji byly finanční prostředky vynaložené na rekultivaci staré skládky 

komunálního odpadu, která probíhala v letech 2013 – 2015 a na nákup kontejnerů na tříděný 

odpad a bioodpad. 

Výše a struktura příjmů i výdajů spojených s odpadovým hospodářstvím je přehledně 

znázorněno v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Příjmy a výdeje v oblasti OH obce Mladějovice v období 2011 - 2015 

Příjmy a výdaje za svoz odpadů (v Kč) 

Příjmy 2011 2012 2013 2014 2015 

Od občanů 248 236 241 156 285 903 286 260 283 320 

Od podnikatelů 20 340 16 380 16 140 16 140 16 320 

Z firmy EKO-KOM  47 126 46 163 59 249 87 252 101 497 

Příjmy celkem 315 702 303 699 361 292 389 652 401 137 

Výdaje za svoz 275 320 314 445 279 422 299 815 299 256 

Ostatní výdaje 0 0 45 186 42 856 87 251 

Výdaje celkem 275 320 314 445 324 608 342 671 386 507 

Saldo 40 382 -10 746 36 684 46 981 14 630 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

Z Tab. 3.3 je patrný na straně příjmů nárůst částky z poplatků za svoz KO od roku 

2013, kdy byla obcí navýšena jejich sazba. Dále tabulka ilustruje, v řádku „z firmy  

EKO – KOM“, zvýšení množství tříděných odpadů, jak bylo uvedeno výše, protože tyto 

rostoucí částky představují platby za jejich množství. Kopie vyúčtování z firmy EKO-KOM 

za tříděné odpady v roce 2011 a 2015 bude uvedena v příloze č. 3. Částka za tříděný odpad ve 
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sledovaném období vzrostla více než o 100 %, což nekopíruje nárůst jeho množství (48 %), 

jelikož sazba za jednu tunu tříděného odpadu ve sledovaném období vzrostla z 2 243 Kč 

v roce 2011 na 3 274 Kč za tunu v roce 2015. Celkové příjmy obce mají v sledovaném období 

rostoucí tendenci. 

Z tabulky dále vyplývá, že v průběhu sledovaného období rostly i náklady, což bylo 

způsobeno jednak zvyšováním sazby na odvoz odpadů a také tím, že od roku 2013 vznikly 

„ostatní náklady“, které byly spojeny s výše zmiňovanou rekultivací staré skládky 

komunálního odpadu. Tato rekultivace byla ukončena v roce 2015 a byla realizována za 

pomoci dotací z Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP). 

 

3.4 Veřejné osvětlení  

Veřejným osvětlením (dále jen VO) se rozumí osvětlení silnic, ulic a veřejných 

prostranství. Je to veřejně prospěšná služba a provozují jej obce nebo správci komunikací. VO 

je členěno na tři části, kterými jsou osvětlovací systém (sloupy VO svítidla atd.), napájecí 

systém (přívod elektrické energie, elektrický rozvod) a ovládací systém (prvky, které slouží ke 

vzdálenému ovládání svítidel). 

Obec Mladějovice má od roku 2009 regulátor spotřeby elektrické energie a v témže 

roce byla provedena obměna svítidel všech tehdejších 80 ks svítidel za úspornější. Veřejné 

osvětlení v obci se zapíná pomocí časového spínače, který si obec nastavuje sama podle 

ročního období a délky dne a dle toho se mění délka svítivosti a  tím pádem i roční spotřeba 

el. energie v kWh. 

 Na konci roku 2010 bylo v obci 86 ks světel, následující rok obec přidala dalších šest 

světel. V roce 2012 byla přidána další čtyři světla, čímž se zvýšila i roční spotřeba el. energie 

oproti roku 2011 o více než 2000 kWh. V roce 2013 obec vybudovala u nádraží 17 stavebních 

parcel na novou obytnou zónu a přistavěla dalších 17 ks světel. Tato světla nebyla zapínána, 

protože uvedená část obce byla zatím bez obyvatel, ale přesto stoupla roční spotřeba  

el. energie o necelé 2000 kWh. Ani v roce 2014 nebyla tato světla v provozu a spotřeba  

elektřiny byla podobná jako předchozí rok. V roce 2015 zůstává v obci počet světel stejný 

tedy 113 ks, ale byla zkrácena doba svícení časovým nastavením, a tím se snížila spotřeba  

el. energie téměř o 3500 kWh. Výše uvedené skutečnosti názorně dokládá Tab. 3.4. 
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Do roku 2013 byla dodavatelem el. energie pro obec firma Bohemia Energy. Od ledna 

2014 přešla obec ke společnosti Energie pod kontrolou o.p.s. kvůli nižším sazbám za jednotku 

spotřeby. Toto snížení je patrné z údajů v Tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Počet světel a spotřeba energie v oblasti VO v letech 2011 – 2015. 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

Kromě plateb za el. energii patří do výdajů obce na veřejné osvětlení i výdaje spojené 

s opravami a udržováním a výdaje na investice, budovy a stavby. výše těchto výdajů ve 

sledovaném období je zachycena v Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Výdaje na veřejné osvětlení obce Mladějovice v letech 2011 – 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

Z tabulky je patrné, že změna dodavatele el. energie v roce 2014 měla vliv na snížení 

celkových výdajů za dodávky elektřiny. 

 V roce 2011 byla provedena výměna elektrického vedení NN (nízké napětí) a při té 

příležitosti došlo k výměně vedení pro veřejné osvětlení v celé obci, které je umístěno na 

sloupech vedení NN. Dále firma byly přidány dva kusy světel u zbrojnice, kde bylo potřeba 

vylepšit osvětlení u hlavní silnice v obci. Cena této rekonstrukce činila 193 551 Kč. V témže 

roce bylo vybudováno ještě prodloužení osvětlení v lokalitě “za humny“, k dalším 

novostavbám rodinných domů, a to v počtu čtyři kusy světel v ceně 160 589 Kč. 

V roce 2013 obec zaplatila zálohu 121 000 Kč na výstavbu 17 ks nových světel a v roce 

2014 byla doplacena částka 224 929 Kč za tato světla. Celkový výdaj na 17 ks sloupů 

veřejného osvětlení tak činil 345 929 Kč. 

Náklady na opravy a udržování zahrnují výměnu žárovek, poplatky za dopravu  

a hodinovou sazba smluveného opraváře. 

2011 2012 2013 2014 2015

Počet světel (ks) 92 96 113 113 113

Spotřeba el. Energie (kWh) 28 435 30 886 32 145 32 308 28 901

Sazba za kWh 2,146 3,463 3,097 2,714 2,851

Základní údaje

2011 2012 2013 2014 2015

Elektrická energie 61 033 106 970 99 559 87 680 82 385

Opravy a udržování 4 857 4 801 7 794 13 044 10 028

Budovy, haly a stavby 354 140 0 121 000 224 929 0

Celkem 420 030 111 771 228 353 325 653 92 413

Výdaje
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3.5 Pohřebnictví 

Dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je provozování veřejného pohřebiště 

v samostatné působnosti obcí. Provozování pohřebiště zahrnuje nejen činnosti spojené 

s ukládáním lidských ostatků, ale i správu a údržbu pohřebiště, komunikací a okolní zeleně. 

Veřejné pohřebiště (dále jen hřbitov) se nachází na parcele č. 40 v katastrálním území 

obce Mladějovice, o celkové výměře 2262 m2 a založen by  roku 1881. Hřbitov má 173 

hrobových míst, která jsou pronajímána na dobu 15 let, v případě uložení těla do hrobu. 

Ostatní nájemní smlouvy se uzavírají na dobu 10 let. U hřbitova je k dispozici vodovod  

a kontejner na hřbitovní odpad. Provozní doba je v období od listopadu do konce března  

od 8 do 19 hodin a v období od dubna do října od 7 do 20 hodin. 

Provozovatelem hřbitova je obec Mladějovice a v rámci této činnosti poskytuje služby, 

které jsou obcím vymezeny zákonem o pohřebnictví. Jedná se o: 

 výkopové práce související s pohřbením a exhumací, 

 pohřbívání, 

 provádění exhumací, 

 ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, 

 pronájem hrobových míst, 

 vedení související evidence o hrobových a urnových místech a o uložení 

lidských ostatků, 

 správu a údržbu pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,  

 zajišťování likvidace odpadů z prostor hřbitova. 

 

V oblasti pohřebnictví má obec příjem pouze z pronájmu hrobových a urnových míst. 

Sazba za nájem hrobového místa činí 600 Kč na období 10 let, z toho je 90 Kč za nájem  

a 510 Kč za služby s nájmem spojené, jako je sečení trávy, voda nebo odvoz odpadu.  

Za dvojhrob činí částka 1200 Kč na 10 let, z čehož je 210 Kč na nájem a 990 Kč za služby 

s nájmem spojené. Urnové místo je pronajímáno za 800 Kč na 10 let, za nájem je účtováno  

60 Kč a služby s nájmem spojené činí 740 Kč. V roce 2014 končily nájemní smlouvy a byla 

uskutečněna jejich obnova na dalších 10 let, proto je příjem v tomto roce přes 150 tis. Kč, což 

je patrné z Tab. 3.6. V následujícím roce obec vybrala peníze za nově uzavřené smlouvy  

a smlouvy, kterým v tomto roce končila platnost. 
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Tab. 3.6 Příjmy z pohřebnictví v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

 

Na straně výdajů v oblasti pohřebnictví byly nejvyšší náklady ve sledovaném období 

spojené s pořízením nových urnových míst, jak vyplývá z Tab. 3.7. V roce 2012 vybudovala 

obec na místním hřbitově 13 nových urnových míst za 75 382 Kč a v roce 2014 dalších  

34 nových urnových míst za 206 996 Kč. Výdaje za nákup ostatních služeb jsou spojené 

s odvozem odpadu z areálu hřbitova. Jelikož se jedná převážně o bioodpad a obec v roce 2015 

zahájila svoz tohoto odpadu, nemusela již za tuto službu platit externí firmě. 

Tab. 3.7 Výdaje v oblasti pohřebnictví v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů od obce 

Nákupem materiálu je myšleno pořízení nářadí pro práci na hřbitově, protože zde žádní 

zaměstnanci nejsou a údržbu hrobového místa si provádí nájemníci sami, obec jim poskytuje 

alespoň nářadí na tuto činnost. 

V roce 2014 byl na hřbitov nainstalován vodoměr, a proto se v nákladech objevuje  

i tato položka. 

3.6 Vodní hospodářství 

Zdrojem vody pro skupinový vodovod je prameniště Řídeč zahrnující sběrnou jímku  

u staré důlní štoly. Z tohoto prameniště je voda gravitačně dopravována do vodojemu Řídeč, 

z něj pak dále přes spotřebiště Řídeč a Komárov do zemního vodojemu Mladějovice, odkud je 

distribuována do spotřebiště Mladějovice. 

Celý skupinový vodovod Mladějovice byl vybudován ve 30. letech 20. století  

a podkladem pro jeho stavbu byla projektová dokumentace zpracována Severočeskou 

2011 2012 2013 2014 2015

Z poskytování služeb a výrobků 2 900 3 700 8 050 156 180 9 200

Peněžní prostředky v korunách

2011 2012 2013 2014 2015

Pohonné hmoty a maziva 2 172 4 572 4 000 2 042 2 683

Nákup ostatních služeb 9 297 8 312 7 178 8 396 0

Nákup materiálu 0 0 358 1 028 0

Studená voda 0 0 0 1 281 1 996

Budovy, haly a stavby 0 75 382 0 206 996 0

Celkem 11 469 75 382 11 536 219 743 4 679

Výdaje v oblasti pohřebnictví
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vodohospodářskou společností v Ústí nad Labem v roce 1929. Princip systému zásobování 

vodou je platný dodnes a je na něj napojeno 100 % obyvatel. Většina úseků vodovodu je 

zachována, některé řády byly v průběhu let rekonstruovány. Prodlužování řadu začalo 

výstavbou čtyř nových rodinných domů v obci roku 1995 u rybníka směrem za humna, na 

které navazovalo další prodloužení v roce 2009 pro další tři novostavby. V roce 2015 došlo 

k prodloužení stejné větve řadu pro jednu budoucí novostavbu rodinného domu v lokalitě 

nazvané „za humny“, za kterou obec vydala 80 178 Kč. Celkem je tedy prodloužení 

vodovodu v lokalitě „za humny“ pro 8 rodinných domků. V roce 2013 obec připravila novou 

lokalitu „ u nádraží“ pro výstavbu 17 rodinných domů s inženýrskými sítěmi, které zahrnují  

i vodovodní řad. Na tuto výstavbu obec vynaložila částku 1 1120 184 Kč, kterou uhradila 

úvěrem. 

  V oblasti vodního hospodářství obec nemá žádné příjmy, protože zmíněný vodovod 

neprovozuje. Vodovod je v majetku firmy VHS Sitka s. r. o., Šternberk, která je také jeho 

provozovatelem. Firma byla založena v roce 1992 a jejími majiteli jsou výhradně 

veřejnoprávní subjekty (obce a města) na jejichž území provozuje vodohospodářskou 

infrastrukturu (vodovody, ČOV a kanalizaci). 

3.6.1 Odvod odpadních vod 

V obci Mladějovice byla vybudována dešťová kanalizace postupně v letech  

1930 - 1964. Do kanalizace byly zaústěny kromě okapů a dešťových výpustí i přepady ze 

septiků některých domů. Kapacitně i spádem pro odvod dešťových vod vyhovují.  

Na řešení odkanalizování obce Mladějovice byl zpracován projekt. Na jeho základě 

bylo v roce 2002 vydáno stavební povolení pro sdružení obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč 

(dále jen SO MKŘ), pro výstavbu kanalizace v obcích a společné čističky odpadních vod  

(dále jen ČOV). Po obdržení dotace v roce 2003 započaly práce na výstavbě kanalizace  

a čistírny odpadních vod. Finanční náklady na výstavbu ČOV spolu s kanalizací a příjezdovou 

cestou činily 72 043 213 Kč, z toho více než 96, 66 % bylo uhrazeno z dotací. Zbylou částku 

2 428 tis. Kč hradily obce dle procentuální účasti na projektu a to bylo určeno počtem 

obyvatel jednotlivých obcí. Obec Mladějovice má podíl 66 %, to znamená 1 602 tis. Kč  

a obce Komárov a Řídeč každá 17 %, což činilo 413 tis. Kč pro každou z těchto dvou obcí. Po 

kolaudaci byla ČOV, jak bylo uvedeno výše, vložena do provozování firmě VHS Sitka s.r.o. 

 Členský příspěvek do SD MKŘ činil 98 800 Kč ročně od všech tří obcí a jeho výše 

byla stanovena na částku 100 Kč na osobu. V době vzniku SD MKŘ v roce 2002 žilo 
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v katastru těchto tří obcí 988 obyvatel. Na provoz sdružení tedy obce vynaložily za 13 let 

existence cca 1285 tis. Kč.  

Obec Mladějovice přispívá ročně do SO MKŘ, jak je uvedeno v Tab. 3.8, částkou 

65 274 Kč ve formě neinvestičního příspěvku. Tyto peníze slouží na úhradu nákladů 

spojených s chodem a údržbou ČOV. Další náklady uvedené v této tabulce se již týkají pouze 

obce Mladějovice a jedná se především o finanční prostředky na výstavbu a údržbu obecní 

kanalizace. 

Tab. 3.8 Výdaje obce v oblasti nakládání s odpadní vodou v letech 2011 – 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů obce  

V problematice nakládání s odpadovou vodou byla v roce 2011 největší akcí oprava 

kanálu vedoucího přes park ve středu obce. Částka je v tabulce uvedena v kolonce ve stavby  

a opravy. Kanál, který už byl ucpán kořeny stromů rostoucích v parku, způsobil zaplavení 

rodinného domu nad parkem. Tento kanál odváděl vodu odtékající z místního rybníka a ta při 

jarních přívalových deštích nestačila voda odtékat, a způsobila zaplavení garáže a dvora 

rodinného domu. Proto byly staré kanalizační skruže vybrány a vzniklo tak otevřené koryto 

přes park, které má břehy zpevněny velkými kameny.  

V roce 2012 proběhla oprava svodu dešťové vody a dešťového kanálu u paneláku, za 

kterou obec zaplatila 119 879 Kč. 

V roce 2013 byla provedena výstavba splaškové kanalizace a retenční nádrže s čerpací 

stanicí k 17 RD v lokalitě u nádraží v celkové výši 4 418 307 Kč kterou obec hradila z úvěru. 

 V roce 2013 bylo u vybudované čerpací stanice zřízeno odběrné místo elektřiny, 

a proto obec od té doby platí stálý měsíční poplatek. V roce 2013 byla uhrazena záloha za dva 

měsíce ve výši 800 Kč na měsíc. V následujícím roce 2014 byla vyúčtovaná spotřeba 

elektřiny za období leden až srpen  a k tomu byla připočtena spotřebovaná el. energie při 

přečerpávání dešťové vody z retenční nádrže do dešťové kanalizace. Po vyúčtování vratky 
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z roku 2013 obec zaplatila 2 420 Kč a výše zálohy na měsíc byla stanovena na 360 Kč. V roce 

2015 po provedení vyúčtování a doplacení nedoplatku byla zálohová platba zvýšena od září 

2015 na 390 Kč měsíčně. 

V roce 2014 obec vydala 3 509 Kč na zpracování geometrického plánu na zaměření 

kanalizační šachty splaškové kanalizace na silnici III. třídy 

V roce 2015 bylo vybudováno prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě za humny 

po celé délce od rybníka až po mateřskou školu v hodnotě 678 185 Kč. 

 

3.7 Rozpočet obce a výsledek hospodaření 

Veškeré výše uvedené komunální služby jsou hrazeny, jak již bylo uvedeno, z rozpočtu 

obce. Pro úplnost je třeba uvést alespoň okrajově rozpočty obce Mladějovice ve sledovaném 

období a výsledky hospodaření, i když rozpočet obce není tématem této práce. 

Třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů se provádí pomocí tzv. rozpočtové skladby, 

kterou, upravuje v ČR vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Podle této vyhlášky, dle druhového třídění, se příjmy obce dělí do čtyř tříd, a to na daňové, 

nedaňové a kapitálové příjmy a dotace.
27

 Výdaje jsou podle tohoto hlediska rozlišovány na 

běžné a kapitálové. Takto je tvořena základní struktura všech veřejných rozpočtů a je použita  

i v Tab. 3.8, ve které jsou uvedeny všechny příjmy a výdaje obce ve sledovaném období. 

Vybrané údaje z této tabulky budou použity v následující kapitole. 

Tab. 3.9 Vývoj hospodaření obce Mladějovice v letech 2011 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování z materiálů obce 

                                                           
27

 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 2009.  s.79 

v tis. Kč 2011 2010 2013 2014 2015

Daňové příjmy 6 080 5 802 7 439 7 741 8 306

Nedaňové příjmy 367 427 514 625 653

Kapitálové příjmy 151 383 3 584 2 480

Přijaté dotace 463 1 397 425 9 527 31 615

Příjmy celkem po konsolidaci 7 061 8 009 8 381 18 477 43 054

Běžné výdaje 5 182 5 231 4 812 6 092 7 834

Kapitálové výdaje 350 3 037 10 915 8 651 32 282

konsolidace 0 0

Výdaje celkem po konsolidaci 5 532 8 268 15 727 14 743 40 116

Saldo příjmů a výdajů 1 529 -259 -7 346 3 734 2 938

Hospodaření obce 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obec obdržela ve sledovaném období finanční 

prostředky ve výši 84 982 tis. Kč. Nejvyšší příjmy měla obec do roku 2013 z daňových 

příjmů a od roku 2014 z příjmů z dotací, i když daňové příjmy měly i v letech 2014 a 2015 

stoupající tendenci. Ve sledovaném období činily příjmy z dotací více než 51 % celkových 

příjmů a daňové příjmy téměř 42 % příjmů. Nedaňové a kapitálové příjmy mají na celkových 

příjmech zanedbatelný podíl. Na straně výdajů obec v celkovém množství utratila  

84 386 tis. Kč, z čehož tvoří více než 65 % výdaje kapitálové a necelých 35 % výdaje běžné. 

Záporný výsledek hospodaření v letech 2013 a 2014 byl kompenzován přijetím úvěru, který 

byl splacen v roce 2014 z došlých dotací. Průměrné celkové roční příjmy obce ve sledovaném 

období činily 16 996 tis. Kč a průměrné celkové roční náklady dosáhly částky 16 877 tis. Kč. 

Z uvedeného vyplývá, že celkově obec hospodařila ve sledovaném období s kladným saldem 

příjmů a výdajů ve výši 596 tis. Kč. Grafické znázornění vývoje hospodaření obce 

Mladějovice v letech 2011 až 2015 je uvedeno v příloze č. 1. 
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4. Zhodnocení, návrhy a doporučení 

V předešlé kapitole byl proveden rozbor činností a hospodaření obce Mladějovice 

v oblasti poskytování komunálních služeb, který byl založen na analýze údajů poskytnutých 

obecním úřadem a obsažených v závěrečných účtech obce Mladějovice v období let  

2011 až 2015. 

Zhodnocení 

Pomocí analýzy bylo zjištěno, že obec vynaložila ve sledovaném období na vybrané 

komunální služby částku 10 914,5 tis. Kč, což činí téměř 13 % z celkových výdajů obce. 

Průměrně tak obec zaplatí za tyto služby včetně investic částku 2 182,9 tis. Kč ročně. 

Nejvyšší částku ve sledovaném období obec vynaložila v oblasti nakládání s odpadními 

vodami a to téměř 6 000 tis. Kč, což představuje 7,05% podíl na celkových výdajích obce. Na 

péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo vydáno celkem 621,9 tis. Kč a tato částka 

představuje 0,74 % z celkových výdajů. Nakládání s odpady obec financovala celkovou 

částkou 1 643,4 tis. Kč, což odpovídalo 1,95 % celkových výdajů. V oblasti veřejného 

osvětlení byla vynaložena celková suma 1 178 tis. Kč, která představuje 1,40 % z celkových 

výdajů. Výstavba vodovodních přípojek, která spadá do oblasti vodního hospodářství, stála 

obec 1 200,2 tis. Kč a činila tak 1,42 % z celkových výdajů. Nejnižší podíl na celkových 

nákladech měly výdaje v oblasti pohřebnictví, které s částkou 322,7 tis. Kč představovaly 

pouze 0,38 % z celkových výdajů. Náklady na jednotlivé druhy služeb a jejich porovnání 

s celkovými výdaji obce jsou pro názornost uvedeny v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Náklady na vybrané služby a jejich podíl na celkových nákladech obce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování materiálů z obce. 

Výdaje v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015

na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň 88,2 124,5 85,2 157,4 166,6

% z celkových výdajů obce 1,59% 1,51% 0,54% 1,07% 0,42%

na odpadové hospodářství 275,3 314,4 324,6 342,6 386,5

% z celkových výdajů obce 4,98% 3,80% 2,06% 2,32% 0,96%

na veřejné osvětlení 420 111,7 228,3 325,6 92,4

% z celkových výdajů obce 7,59% 1,35% 1,45% 2,21% 0,23%

na pohřebnictví 11,4 75,4 11,5 219,7 4,7

% z celkových výdajů obce 0,21% 0,91% 0,07% 1,49% 0,01%

na výstavbu vodovodních přípojek 0 0 1120 0 80,2

% z celkových výdajů obce 0,00% 0,00% 7,12% 0,00% 0,20%

nakládání s odpadními vodami 459,4 185,1 4485 71,2 747,6

% z celkových výdajů obce 8,30% 2,24% 28,52% 0,48% 1,86%

na vybrané komunální služby celkem 1254,3 811,1 6254,6 1116,5 1478

% z celkových výdajů obce 22,67% 9,81% 39,77% 7,57% 3,68%
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Výše výdajů na vybrané služby v přepočtu na jednoho obyvatele obce v jednotlivých 

letech je graficky znázorněna v grafu na Obr. 4.1. 

Obr. 4.1 Výdaje na vybrané služby na obyvatele v letech 2011 – 2015 

 
Zdroj: Vlastní zpracování materiálů z obce. 

 

Z grafu je patrné, že se výdaje na vybrané služby v přepočtu na obyvatele  

ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí od 1170 Kč v roce 2012 do 2130 Kč  

v roce 2015. Výjimkou byl rok 2013, kdy se částka vyšplhala na 9010 Kč, což bylo 

způsobeno velkou investicí v oblasti vodního hospodářství na zřízení inženýrských sítí. 

Pro úplnost bylo provedeno ještě porovnání nákladů na jednotlivé služby s celkovými 

výdaji vynaloženými ve sledovaném období pouze na tyto služby a grafické znázornění 

zjištěných skutečností v procentech je uvedeno v Příloze č. 2. 

Z analýzy celkového hospodaření obce v letech vyplynulo, že se obec v posledních 

letech aktivně snaží o získávání dotací na svůj rozvoj a tím i na zlepšení životních podmínek 

svých občanů. Finanční prostředky získané z dotací investuje zejména v oblastech 

infrastruktury a občanské vybavenosti. Kapitálové výdaje obce byly v roce 2015 vyšší než 

celkové kapitálové výdaje předešlých čtyř let. 
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Návrhy a doporučení 

Z předchozího hodnocení vyplývá, že obec je schopna financovat své investiční 

aktivity a služby občanům především získáváním dotací, dále pak z vlastních zdrojů nebo 

pomocí úvěrů. 

Na základě skutečností zjištěných analýzou a na základě výsledků zhodnocení zde 

budou uvedeny návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení poskytovaných služeb, 

k jejich zefektivnění a případnému rozšíření. 

Oblast péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 

V posledních letech zvýšila obec Mladějovice náklady na péči o veřejnou zeleň. Došlo 

k výměně starých stromů (akátů) ve středu obce, ty lemovaly silnici již od roku 1930. 

Vzhledem k jejich stáří byly postupně likvidovány, aby nedocházelo k nehodám (ulomené 

větve, pád stromu) a ohrožení na životech občanů. Mezi nové stromy byly vysazeny i keře, 

jako živý plot, které až narostou do potřebné výše, budou částečně chránit chodce 

v nepříznivém počasí (za deště nebo sněhu) na chodníku podél hlavní silnice, která je hodně 

frekventovaná. 

V této oblasti by bylo vhodné, aby se keře vysázely i v parku kolem dětského hřiště. 

Děti by byly více chráněné od frekventované cesty, která s hřištěm sousedí a také z druhé 

strany, kde je otevřené koryto kanálu s odpadovou vodou. 

Také by bylo vhodné vysazení nové zeleně v oblasti u nádraží, především u chodníku, 

který spojuje vlakové nádraží s obcí. Vzrostlé stromy by tady mohly chránit v letním období 

před sluncem občany, kteří tento chodník využívají.  

Posledním návrhem v oblasti obecní zeleně by bylo vysazení stromů u chodníku, který 

spojuje obec s oblastí zvanou „kolonka“. Z tohoto chodníku bude stezka pro chodce, na 

kterou už občané netrpělivě čekají. Bude navazovat na katastr sousední obce Babice a povede 

až do středu obce Mladějovice. Práce na přípravě stavebního povolení váznou na získání 

souhlasu všech vlastníků pozemků, po kterých stezka povede. Zbývá získat souhlas pouze od 

jednoho vlastníka. Než se podaří vyřešit problémy spojené s vlastnictvím, mohly by už stromy 

lemovat budoucí stezku. 
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Odpadové hospodářství 

Dle získaných informací v oblasti odpadového hospodářství vyplívá, že se lidé v obci 

Mladějovice pomalu učí třídit odpad. Tím se snižuje množství směsného odpadu za poslední 

roky a naopak zvyšuje množství tříděného odpadu a textilního odpadu. Pro obyvatele obce je 

dle mého názoru největší motivací pro třídění odpadů snížení roční sazby za komunální 

odpad, kterého se dočkali již v tomto roce. Dále pak rozšiřování rozmístění hnízd, kterým se 

obec snaží více se přiblížit občanům. 

V této oblasti by bylo vhodné, aby obec přidala jedno hnízdo ještě do oblasti pod 

hřbitovem. Občané tam žijící by to ocenili a zároveň by je více motivovalo ke třídění odpadů, 

kdyby měly sběrné nádoby a kontejnery u domu. V současné době mají nejbližší kontejnery  

u kostela, a může být nepříjemné kvůli třídění odpadu přecházet velice frekventovanou silnici, 

která je hlavním tahem mezi Šternberkem a Uničovem. 

Velice by pomohlo rozšířit hnízda o kontejnery na plechovky, čím by se docílilo ještě 

většího snížení směsného odpadu a zároveň by obec docílila dalších odměn a bonusů, které by 

získala od firmy EKO- KOM.  

V obci je nedostatečný počet odpadkových košů, které slouží především k vyhazování 

psích exkrementů. Obec je velmi znečištěna tímto odpadem, což občanům hodně vadí, 

zejména těm, kteří mají malé děti. Psí exkrementy komplikuje i sečení trávy v parku a na 

ostatních věřených prostranstvích. Proto by bylo vhodné rozmístit nové odpadkové koše 

především na hlavních trasách, které slouží k venčení a procházkám s psími mazlíčky  

a případně zavést sankce za neuklízení psích exkrementů. 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení v obci je na velice dobré úrovni. Obec si veřejné osvětlení spravuje 

sama, čímž jsou minimalizovány náklady. Byla vyměněna všechna svítidla za úsporná, 

instalován časový spínač a změněn dodavatel el. energie, což všechno vede ke snižování 

nákladů obce za veřejné osvětlení. V této oblasti nebude navrženo žádné doporučení na 

zlepšení. 

Pohřebnictví 

Pohřebnictví patří k nejméně nákladným oblastem ze sledovaných komunálních služeb. 

Občané mají k dispozici nářadí na úpravu hrobových míst, přístup k vodě a je tu i kontejner 

na bioodpad a směsný odpad. V této oblasti by obec mohla zvážit možnost pořídit na hřbitov 
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automat na svíčky, který by byl jistě občany využíván, protože v blízkosti hřbitova není 

možné svíčky zakoupit. 

Vodní hospodářství 

Vodní hospodářství, jak zásobování vodou tak odkanalizování, je pro občany 

vyhovující. Tuto oblast provozuje společnost VHS Sitka s.r.o. Šternberk a to nejen 

v Mladějovicích, ale i v okolních obcích, včetně města Šternberk. V této oblasti nebudou 

navržena žádná doporučení. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza komunálních služeb v obci Mladějovice v období 

let 2011 – 2015 a na základě zjištěných skutečností zhodnotit a navrhnout případná řešení, 

která by vedla ke zlepšení služeb nebo hospodaření v této oblasti. 

Úkolem teoretické části bylo vymezení pojmu obce, seznámení s typy obcí a jejich 

působností a s orgány obce a jejich pravomocemi. V závěru této části byla uvedena stručná 

charakteristika komunálních služeb, způsoby jejich financování a podrobnější popis 

vybraných druhů těchto služeb. 

Praktická část byla zaměřena na analýzu komunálních služeb v obci Mladějovice.  

V úvodu této části byla stručně shrnuta historie obce a důležité historické mezníky. Poté byla 

provedena analýza jednotlivých vybraných druhů služeb. Tato analýza byla pro lepší 

přehlednost doplněna tabulkami a grafy. Pro účely práce byly vybrány služby v oblastech 

péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, odpadového hospodářství, veřejného osvětlení, 

pohřebnictví a vodního hospodářství. 

Při analýze bylo zjištěno, že největší podíl nákladů na tyto služby ve sledovaném 

období představují výdaje v oblasti vodního hospodářství a to v objemu 65 % a to na 

nakládání s odpadními vodami (54 %) a výstavbu vodovodních přípojek (11 %). Výdaje na 

odpadové hospodářství představovaly 15 % z výdajů, na veřejné osvětlení 11 % z výdajů a na 

péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo ve sledovaném období vynaloženo 6 % z nákladů na 

komunální služby. Nejmenší podíl, ve výši 3 % připadl na náklady v oblasti pohřebnictví. 

V závěru této kapitoly byla provedena i stručná analýza celkového hospodaření obce, 

při které bylo zjištěno, že nejvyšší průměrné příjmy plynuly obci ve sledovaném období  

z dotací (51,10 %) a kapitálové výdaje (65,43 %) výrazně převyšují výdaje běžné. Dále 

z analýzy vyplynulo, že obec hospodařila převážně s kladným saldem (výjimkou byly roky 

2012 a 2013). Rozdíl mezi příjmy a výdaji v sledovaném období činí 596 tis. Kč. 

Porovnáním celkových výdajů a výdajů za vybrané služby bylo zjištěno, že obec 

vynakládá na tyto služby zhruba 13 % z celkových nákladů. 

Po celkovém zhodnocení zjištěných skutečností byla, pro některé druhy služeb 

navržena doporučení, která by mohla přispět ke zkvalitnění poskytovaných komunálních 

služeb nebo k jejich rozšíření. 
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Příloha č. 1  

Vývoj výsledku hospodaření obce Mladějovice v letech 2011 – 2015 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování materiálů z obce. 
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Příloha č. 2  

Podíl nákladů na jednotlivé vybrané služby v letech 2011 – 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování materiálů z obce. 
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Příloha č. 3   Vyúčtování plateb za tříděný odpad od firmy EKO-KOM za rok 2011 

      

 

Zdroj: Materiály z obce. Převzaté beze změn. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Zdroj: Materiály z obce. Převzaté beze změn. 

 


