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1 ÚVOD 

 

Obce jako základní územní samosprávný celek v České republice tvoří spolu s kraji, 

jako vyššími územními samosprávnými celky, systém územní samosprávy. Jejich základní 

právní úprava je zakotvena v Ústavě ČR. 

Obec tvoří obyvatelstvo, které společně uţívá území vymezené hranicí a má právo na 

samosprávu, vlastní majetek, své záleţitosti spravuje samostatně a v právních vztazích 

vystupuje svým jménem. Kvůli probíhající decentralizaci kompetencí a odpovědnosti za 

zabezpečování různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní 

samosprávu, je postavení obce stále významnější.  

Hlavním posláním měst a obcí je zabezpečit samosprávu a sluţby občanům, kteří na 

jejím území ţijí. Mezi nástroje, které umoţňují či usnadňují tvorbu, realizaci a vyhodnocování 

municipálních politik, patří nástroje územního plánování, cenová mapa stavebních pozemků, 

obecně závazné předpisy vydávané obce a také program rozvoje. Tento dokument nabývá 

různé formy např. v podobě strategického plánu nebo také akčního plánu. Program rozvoje 

města obvykle představuje střednědobý plán rozvoje města.  

Na program rozvoje města navazují další nástroje a to rozpočet a rozpočtový výhled. 

Tyto nástroje zobrazují finanční pozici města, jsou tedy finančním zobrazením opatření 

obsaţených v programu rozvoje. Rozpočtový výhled by měl zabezpečit dlouhodobě 

vyrovnané hospodaření a koordinovat z tohoto pohledu i investiční aktivitu. 

Program rozvoje města je dokument, který je základem pro další směry rozvoje, jak 

demografického, sociálního, kulturního, ekonomického a ekologického charakteru a jejich 

celkového sladění, tak aby město prosperovalo jako celek. Je moţné ho charakterizovat jako 

otevřený, průběţně aktualizovaný podle měnících se vnějších i vnitřních podmínek. Program 

rozvoje města nestanovuje jenom cíle a priority rozvoje, ale jeho snahou je vytyčit 

i prostředky a moţné zdroje financování k dosaţení jednotlivých kroků pro naplňování 

strategických cílů rozvoje a to za účasti nejenom úředníků města, ale i řídících pracovníků 

firem a dalších institucí a subjektů majících významný vliv na ţivot města. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit a navrhnout moţnosti financování rozvojových 

cílů města ve vazbě na zdroje obecního rozpočtu, únosnou míru zadluţenosti města 

a s vyuţitím střednědobého plánování jako nástroje řízení obce.  

Hypotézou je, ţe město Bílovec bude schopno zabezpečit financování programu 

rozvoje města Bílovce 2007 - 2011. 
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K ověření hypotézy a naplnění cíle diplomové práce bude vyuţito metody komparace 

analýzy rozpočtů obce, tj. analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtů, taktéţ bude 

provedena analýza dluhové sluţby, ukazatel celkové likvidity a podíl cizích zdrojů a přijatých 

návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům města. Z uvedených údajů bude 

následně vyhodnoceno moţné financování programu rozvoje města Bílovce. 

První teoretická část je věnována finančnímu systému jednotlivých článků územních 

samospráv, je zde také představena problematika hospodaření obcí, tvorba rozpočtového 

procesu a výhledu obcí, struktura příjmů a výdajů obcí. V této kapitole je také část věnovaná 

zadluţenosti obcí, jak určení pomoci ukazatele dluhové sluţby, tak pomoci tzv. monitoringu 

hospodaření obcí. V neposlední řadě je v této části představen programu rozvoje města 

z teoretického hlediska. 

V praktické části je provedena analýza hospodaření města Bílovce v letech 2005 – 2009 

a seznámení s programem rozvoje města Bílovce na roky 2007 -2010. 

Druhá praktická část, je věnována rozpočtu na roky 2010 a rozpočtovému výhledu na 

rok 2011. Především se však zabývá dostupnými zdroji pro financování projektů programu 

rozvoje města.  

V závěru práce je zhodnocen programu rozvoje města 2007 – 2010 a jsou navrhnuty 

moţnosti financování rozvojových strategií města Bílovce ve vazbě  na obecní rozpočet 

a vyuţití střednědobého plánování 
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2 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A PROGRAMY ROZVOJE 

MĚST  

 

2.1 Finanční systém na úrovni územní samosprávy 

Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů mající právo na 

samosprávu. Dále jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou vlastnit majetek 

a hospodařit podle vlastního rozpočtu. Stát můţe zasahovat do jejich činnosti jen, vyţaduje-li 

to ochrana zákona, a to jen zákonem stanoveným způsobem.  

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými 

celky a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.  

Finanční systém jednotlivých článků územní samosprávy tvoří její rozpočet 

a mimorozpočtové fondy, a to na obecní i regionální úrovni. Je nedílnou součástí celkového 

finančního systému v dané zemi. Území rozpočty, tzn. rozpočty obcí a vyšších stupňů územní 

samosprávy, stejně jako decentralizované peněţní fondy na této úrovni jsou součástí 

rozpočtové soustavy. 

Zatímco sestavování územního rozpočtu a hospodaření podle něho v průběhu 

rozpočtového období je na kaţdé úrovni územní samosprávy pro jednotlivé články ve všech 

vyspělých zemích ze zákona povinné, vytváření fondů a jejich vyuţití v systému financování 

potřeb územní samosprávy je zpravidla v kompetenci územní samosprávy. 

Neexistuje ideální univerzální systém financování potřeb obcí a regionů, taktéţ 

neexistuje univerzální systém financování resp. hospodaření územní samosprávy. Téměř 

kaţdá země má svá specifika a problémy, které se týkají zejména financování rozsahu 

a kvality zabezpečovaných veřejných statků v rámci veřejného sektoru a rozdělení 

kompetencí mezi jednotlivé vládní úrovně, včetně územní samosprávy. Způsob financování 

potřeb veřejného sektoru vyhovující v jedné zemi nemusí být zcela vhodný v jiné zemi. 

Nicméně v základních směrech stanovila základní poţadavky na finanční systém územní 

samosprávy Evropská charta místní samosprávy
1
 i návrh Evropské charty regionální 

samosprávy. 

                                                 
1
 Evropská charta místní samosprávy, nemá charakter mezinárodní smlouvy,ale  jedná se o mezinárodní 

úmluvu, která vytváří společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy a zavazuje 

smluvní strany, aby aplikovaly její základní pravidla zaručující politickou, správní a finanční nezávislost územní 

samosprávy. Pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. září 1999. 
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 Zároveň zvolený finanční systém územní samosprávy, který se zdá být vhodný, se 

můţe stát problematický po letech, protoţe se změní okolnosti, za kterých funguje. Změní se 

cíle a nástroje obecní a regionální politiky v závislosti na změnách státní hospodářské 

a finanční politiky. Vliv má také stabilizační politika státu, v závislosti na hospodářské situaci 

v obci, v regionu. 

Principy finančního systému územní samosprávy  

 

V teoriích místních financí jsou vymezeny různé principy finančního systému územní 

samosprávy. Jednotlivé principy spolu úzce souvisí, avšak intenzita jejich vzájemného 

působení můţe být různá. Vliv na to můţe mít řada faktorů, zejména vliv různého postavení 

jednotlivých úrovní územní samosprávy, model územní samosprávy a další faktory. Finanční 

systém jako celek na úrovni samosprávy by měl optimálně vyuţívat jednotlivé funkce 

veřejných financí a napomáhat k hospodárnému a efektivnímu vyuţití finančních zdrojů 

soustřeďovaných v celé soustavě veřejných rozpočtů, umoţňovat optimální rozvoj obcí 

a regionu. Obecný trend ve vyspělých zemích směřuje ke zvýšení míry fiskální 

decentralizace
2
 a tím i finanční soběstačnosti územní samosprávy.  

Jednotlivé principy finančního systému územní samosprávy jsou [17]: 

 základním principem je hospodaření podle ročního rozpočtu, který je 

rozhodujícím nástrojem financování potřeb jednotlivých článků územních 

samospráv, 

 vytváření mimorozpočtových fondů v omezené míře, aby nedocházelo 

k rozmělňování relativně omezených finančních prostředků do fondů, které jsou 

zpravidla účelové a ve kterých jsou finanční prostředky po dobu rozpočtového 

období účelově vázány, 

 konzistence finančního systému územní samosprávy s veřejnými financemi 

jako celek. Při respektování tendencí fiskální decentralizace by měl úměrně 

vyuţívat jednotlivé funkce veřejných financí, jejich vyuţívání by mělo být 

v souladu s cíli stabilizační (fiskální) politiky
3
 státu a mělo by být co 

nejefektivnější, 

                                                 
2
 Hlavním cílem fiskální decentralizace je přiblíţit výkon veřejné správy k těm pro něţ je primárně učen a kteří 

za něj platí, zajistit efektivní vynakládání veřejných peněz, zvýšit veřejnou kontrolu na poskytování veřejných 

sluţeb, jejich kvalitu a efektivnost. 
3
 Jde o posilování stability národního hospodářství jako celku k harmonizaci ekonomického vývoje země. 

Hlavním cílem je zajištění, růstu ekonomického potenciálu země, přiměřené stability cen, co nejmenší 

nezaměstnanosti. 
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 určitý stupeň obecní a regionální autonomie, tzn. rozhodovací pravomoc 

územní samosprávy, ale i odpovědnosti za důsledky rozhodnutí, odpovědnost za 

hospodaření, plnění rozpočtu, odpovědnost za nakládání s majetkem, určitý 

stupeň finanční nezávislosti na státu, tzn. určitá míra finanční soběstačnosti, 

územní samosprávy. Posilování postavení územní samosprávy vyţaduje, aby jí 

byly vymezeny některé druhy daní, resp. i podíly na celostátních daních, a ostatní 

příjmy, které pak přímo plynou do rozpočtů jednotlivých článků územní 

samosprávy a jejichţ výši u některých druhů příjmů více, u jiných méně můţe 

územní samospráva bezprostředně alespoň zčásti ovlivňovat, 

 přerozdělovací vztahy zaloţené na spravedlnosti a slušnosti mezi obcemi i mezi 

regiony, 

 princip solidarity
4
 mezi bohatšími a chudšími obcemi, regiony, 

 průhlednost finančního systému, aby byla moţná veřejná i občanská kontrola, 

 stabilita finančního systému územní samosprávy, zejména pokud jde o počet 

a druhy fondů, 

 stabilita pravidel hospodaření, a to v delším časovém horizontu. Tzn., ţe by 

nemělo často docházet ke změnám v pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky, k častým změnám v daňovém určení a k výrazným změnám 

v konstrukci daní, neboť to ovlivňuje daňový výnos, 

 účinnost finančního systému, tzn. správné vyuţití prostředků rozpočtu 

a případně i fondů pro zvýšení alokační efektivnosti, pro zvýšení ekonomického 

potenciálu daného území, 

 administrativní nenáročnost finančního systému, coţ by se mělo promítnout do 

nízkých nákladů územní samosprávy. Tzn., ţe by měl minimalizovat zejména 

náklady na výběr a správu příjmů, včetně daňových, neboť o tyto náklady se 

zmenšují moţné výdaje do veřejného sektoru, 

 určující stupeň kontroly ze strany ústřední vlády. Stát podporuje územní 

samosprávy na jednotlivých úrovních značnou části finančních zdrojů ze státního 

rozpočtu, musí tedy mít i určitou kontrolu a moţnost ovlivňovat to, na co dává 

nenávratným způsobem finanční prostředky. Dotační systém je významným 

nepřímým nástrojem kontroly a prosazování vlivu ústřední vlády na územní 

samosprávu jako nestátní nezávislý subjekt. 

                                                 
4
 Solidarita znamená dobrovolnou společenskou soudrţnost, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci 

nějaké skupiny. 
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2.2 Hospodaření obcí  

 

Jádrem systému municipálních financí, které představují niţší sloţku veřejných financí, 

je rozpočet obce. Podmínky fungování municipálního finančního systému jsou definovány 

v zákonu o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., zákonu č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a v zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu 

některých daní územním správným celkům. 

Rozpočty územních samosprávných celků tvoří v ČR spolu se státním rozpočtem 

a rozpočty státních fondů propojenou soustavu, ve které jsou jednotlivé články samostatné 

a zároveň mezi sebou provázané. Rozpočet lze charakterizovat jako decentralizovaný 

peněţní fond, který se tvoří, rozděluje a pouţívá primárně na principu nenávratnost
5
i, 

nedobrovolnosti
6
 a neekvivalence

7
, jako finanční plán, podle kterého se v rozpočtovém 

období hospodaří, z účetního hlediska jako bilanci či jako nástroj realizace politiky na úrovni 

územní samosprávy, nástrojem financování potřeb lokálního a veřejného sektoru a nástrojem 

řízení. 

 Obecní rozpočet se sestavuje na jedno rozpočtové období, které je shodné pro celou 

rozpočtovou soustavu a ve většině zemí je shodné s kalendářním rokem. Při zpracování 

ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako 

vyrovnaný. Můţe být schválen jako přebytkový, jestliţe některé příjmy daného roku jsou 

určeny k vyuţití aţ v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let. Rozpočet můţe být schválen jako schodkový jen v případě, ţe schodek 

bude moţné uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou 

půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů. 

Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běţného roku se převádí do 

peněţních fondů. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 

rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.  

Z dlouhodobého hlediska je tedy ţádoucí, aby hospodaření obce bylo vyrovnané. Tento 

cíl je moţno dosáhnout tak, ţe v některých letech bude hospodaření přebytkové, v jiných 

letech můţe být hospodaření deficitní, přitom deficit rozpočtu bude uhrazen z přebytků 

                                                 
5
 Princip nenávratnosti spočívá v nenávratném placení daní či jiných poplatků, kdy neexistuje nárok na 

vrácení zaplacených daní v podobě příslušné sluţby nebo veřejného statku. 
6
 Princi nedobrovolnosti je charakterizován nedobrovolným placením daní a vynutitelností placení 

právní cestou. 
7
 Princip neekvivalence se rozumí situace, kdy při platbě daní není plátci známo na co jeho platba bude 

pouţita a není mu zaručeno, ţe výše jeho spotřeby veřejných statků bude ekvivalentní výši jeho platby. 
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rozpočtů minulých let. Pro hodnocení deficitu v jednotlivém roce pak nestačí hodnotit jen 

jeho vznik (negativně), ale je potřebné se zabývat především pokrytím vzniklého deficitu. Je-

li deficit pokryt z vlastních zdrojů obce (např. z přebytků předcházejících let), pak je tento 

deficit pouze logickým uplatněním vlastních prostředků obce. Naopak při vzniku deficitu, 

který je pokryt nějakou formou zápůjčních prostředků a promítne se tak do zadluţenosti obce, 

je nutno sledovat velikost zadluţenosti.  

Taktéţ je důleţité, ţe podstatná část zdrojů je v těchto rozpočtech vytvořena 

z přerozdělování jiných veřejnými rozpočty, jako například státním rozpočtem, státními fondy 

apod. Poměrně důleţitou roli hraje i rozpočet Evropské unie jako dalšího významného zdroje 

pro územní rozpočty.  

Obecní rozpočet, jak uţ bylo zmíněno výše, je vytvářen, rozdělován a pouţíván stejně 

jako ostatní veřejné rozpočty v rozpočtové soustavě s vyuţitím nenávratného, 

neekvivalentního a nedobrovolného způsobu financování. Souhrnně ukazuje, jaký plánovaný 

objem finančních prostředků má plynout do rozpočtu v daném období. Podobně jako všechny 

ostatní rozpočty můţeme územní rozpočet charakterizovat jako tokovou veličinu. Během 

celého rozpočtového období přicházejí příjmy na příjmový účet rozpočtu a postupně se výdaji 

uhrazují vznikající potřeby. Nikdy tak není na příslušném příjmovém a výdajovém účtu stav 

shodný se schváleným rozpočtem. Stav finančních prostředků můţe i značně kolísat, neboť 

vývoj příjmů a vývoj výdajů rozpočtu ovlivňují různé vlivy, které rozdílným způsobem 

působí na plnění příjmů a výdajů rozpočtu. Vyrovnání tohoto časového nesouladu souvisí 

s pojetím rozpočtu jako bilance. 

Příjmy a výdaje územního rozpočtu se třídí podle závazné, tzv. rozpočtové skladby. 

Umoţňuje třídění rozpočtu na běţný a kapitálový rozpočet. Běţný rozpočet je bilance 

běţných příjmů a běţných výdajů, z nichţ většina se pravidelně kaţdoročně opakuje, 

vztahující se k rozpočtovému roku. Nicméně některé běţné příjmy a výdaje mají charakter 

nahodilých, neopakujících se příjmů a výdajů. Běţnými příjmy se financují neinvestiční 

(provozní) potřeby prostřednictvím běţných výdajů (neinvestičních, provozních). Příjmy, 

které jsou určeny na financování investičních potřeb vztahující se často k období několika let, 

a  které jsou z pohledu dané investice zpravidla jednorázové, neopakovatelné, se bilancují 

v kapitálovém rozpočtu. [17] 
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2.2.1 Rozpočtový proces obce 

 

Nezbytnými nástroji finančního řízení obcí a měst jsou zejména rozpočtový výhled obce 

a rozpočet obce. Tyto nástroje mají zajistit efektivnost hospodaření obce, její dlouhodobě 

vyrovnané hospodaření, transparentnost nakládání s finančními prostředky a zachytit dopady 

činnosti obce na její finanční pozici. Rozpočet a rozpočtový výhled se odráţí ve finančním 

vyjádření priority veřejných politik, v programu rozvoje obce, v územně plánovací 

dokumentaci a v dalších koncepčních materiálech obcí. 

 

Rozpočtové období, jak uţ bylo zmíněno výše, na úrovních obcí je shodný 

s rozpočtovým obdobím v celé rozpočtové soustavě. Pracovní postup platný pro sestavování, 

projednávání, schvalování, plnění a kontrolu rozpočtu se označuje jako rozpočtový proces. 

V průběhu tohoto procesu je třeba dodrţovat určité zásady. Především zásadu úplnosti, to 

znamená, ţe v rozpočtu se musí objevit všechny operace, dále zásadu kaţdoročního 

sestavování a schvalování, zásadu vyrovnanosti (dlouhodobě je třeba sestavovat vyrovnaný 

rozpočet), zásadu publicity (rozpočet je veřejný), zásadu přehlednosti (kaţdý rozpočet má 

svou určitou strukturu). 

Rozpočtové období na úrovních obcí je shodný s rozpočtovým obdobím celé rozpočtové 

soustavy. Trvá jeden rok, který je většině případů shodný s kalendářním rokem. Rozpočtový 

proces, tedy všechny etapy rozpočtového procesu je však delší, zpravidla 1,5 – 2 roky.  

Rozpočtový proces je činností výkonných i volených orgánů, která je spojena se 

sestavením návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a realizací, průběţnou a následnou 

kontrolou jeho plnění a sestavení a schválení závěrečné skutečné bilance hospodaření.  

Rozpočtový proces má několik etap: [17]  

 sestavení návrhu územního rozpočtu odpovědným výkonným orgánem 

 projednání a schválení návrhu územního rozpočtu voleným orgánem, 

 plnění územního rozpočtu,  

 průběţná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány,  

 sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění územního rozpočtu za uplynulé 

rozpočtové období, který sestavuje příslušný výkonný orgán, projednávání 

a následná kontrola, kterou provádějí volené orgány. 

V průběhu rozpočtového procesu je nutné dodrţovat rozpočtové zásady, které mají 

teoreticky představovat systém poznatků, zevšeobecněných zkušeností nashromáţděných 
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v průběhu historického vývoje rozpočtu a rozpočtového procesu, obecně platných v celé 

rozpočtové soustavě. Patří mezi ně tyto principy: [17] 

 kaţdoroční sestavování a schvalování; není-li rozpočet schválen před počátkem 

rozpočtového období, je nutné do doby schválení rozpočtu hospodařit podle 

předem přijatých pravidel rozpočtového provizoria, 

 reálnosti a pravdivosti rozpočtu,  

 úplnosti a jednotnosti rozpočtu, 

 dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu, 

 hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti, 

 publicity. 

2.2.2 Rozpočtový výhled obce 

 

Rozpočtový výhled je podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

č. 250/2000 Sb., pomocným nástrojem obce, který slouţí pro střednědobé finanční plánování 

rozvoje jejich hospodaření. Bývá sestavován zpravidla na dobu 2 - 5 let a obsahuje souhrnné 

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

o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných projektů a záměrů města. 

Rozpočtový výhled obce se opírá o rozvojové dokumenty města, (např. „Koncepce 

rozvoje města“, „Strategický plán (Program rozvoje města)“, „Plán zdraví a kvality ţivota“, 

„Komunitní plán sociálních sluţeb“) a makroekonomické predikci zpracované MF ČR při 

zohlednění platné reformy veřejných financí (dopad zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů) a hospodářského vývoje.  

Rozpočtový výhled je součástí rozpočtového procesu a stává se tak významným 

nástrojem hospodaření obce. Mění se tím pohled zejména na ekonomický rozvoj, plánovité 

a koncepční uţití rozpočtových prostředků. 

Mezi přínosy rozpočtového výhledu pro obec patří: 

 efektivnost hospodaření s finančními prostředky (dlouhodobě tak můţe vést 

k hospodaření s vyrovnaným rozpočtem a koordinaci především investičních 

aktivit), 

 zlepšení střednědobého a strategického plánování, (Je nutné rozhodovat 

o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Rozpočtový výhled 

přináší informace o tom, jak byly plánované aktivity realizovány a za jakých 

podmínek.), 
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 upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umoţňuje předcházet jejich 

vzniku, 

 slouţí i pro řízení závazků města, protoţe ukazuje na jejich schopnost splácení 

v budoucnosti, podporuje dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření 

a tak i zachování finančního zdraví města, 

 aktivní přístup zastupitelů města k problematice rozpočtového výhledu je 

předpokladem pro jeho reálnost, který má být do určité míry pro hospodaření 

závazný a z jeho priorit je nutno vycházet při sestavování ročního rozpočtu, 

 přináší úsporu času věnovaného pracím na ročním rozpočtu, 

 omezení vlivu jednorázových příjmů a krátkodobých dotací, 

 z hlediska splatnosti úvěrů, návratných finančních výpomocí, 

 můţe signalizovat případné neúměrné a neţádoucí čerpání finančních 

prostředků. 

 Pro to aby rozpočtový výhled plnil svou roli při řízení obce, je nutná jeho průběţná 

kontrola a monitorování naplňování ukazatelů v něm obsaţených 

Kaţdý územní samosprávný celek jej sestavuje alespoň ve čtyřech základních 

ukazatelích: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky, celkové závazky. Obcím je 

v ČR ukládán za povinnost od roku 2001. 

 

2.3 Struktura příjmu obce 

Jednotlivé druhy příjmů rozpočtů obcí tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a dotace. 

2.3.1 Daňové příjmy 

 

Daňové příjmy obcí tvoří významný podíl na příjmech rozpočtu. Daňové příjmy mohou 

mít formu sdílených daní, svěřených daní, místní poplatky a správní poplatky a další poplatky.  

Obce v České republice mají velmi malou daňovou pravomoc, tedy nemají velký vliv 

na ovlivňování předmětu daně, způsobu výpočtu základu daně, sazby daně, rozhodnutí 

o osvobození, slevách z daně apod. Daně spravuje a vybírá místně příslušný finanční úřad 

jako dekoncentrát Ministerstva financí České republiky, který tento výnos posílá příslušné 

obci. Způsob rozdělení daní a lhůty převodu daní upravuje zákon č. 377/2007 Sb., 

o rozpočtovém určení daní.  
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2.3.1.1 Sdílené daně 

 

Základ příjmové části rozpočtu města tvoří sdílené daně, a proto jim bude věnována 

podrobnější charakteristika. V případě sdílených daní obec i stát sdílejí stejnou daňovou 

základnu a konstrukce daně je stanovena celostátně na základě příslušných daňových zákonů. 

Dle zákona je stanovený podíl obce na celostátně vybíraných daní, který je jejich příjmem.  

Od 1.1 2008 nabyla účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., zákonem č. 377/2007 Sb., 

o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu kaţdé 

obce na sdílených daních. Jediné kritérium (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních 

kategorií obcí) uţívané pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních do 31. 12. 2007 je 

obměněno a doplněno o nová kritéria, která by měla přispět k tomu, aby podíl jednotlivých 

obcí na sdílených daních lépe odráţel jejich výdajové potřeby. Nově je zavedeno kritérium 

celkové výměry katastrálního území obce s vahou 3 % a kritérium prostého počtu 

obyvatel obce, taktéţ s vahou 3 %. Kritérium výměry obce zvýhodňuje ty obce, které mají 

niţší hustotu obyvatelstva a také kompenzuje zvýšené výdaje spojené s opravami a údrţbou 

místních komunikací a výdaje na dopravní obsluţnost. Druhé kritérium je doplňujícím 

prvkem k pouţití koeficientů velikostních kategorií. Modifikovaným základním kritériem je 

počet obyvatel obce upravený koeficienty velikostních kategorií obcí s vahou 94 %. 

Obměna spočívá v zavedení tzv. postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi. Tento 

modifikovaný výpočet zahrnuje i sníţení počtu velikostních kategorií ze 14 na 4, coţ povede 

i ke zmírnění progrese koeficientů. Ke zmírnění dopadů plynoucích z přechodu na nový 

způsob přerozdělení sdílených daňových příjmů došlo ke zvýšení podílu obcí na sdílených 

daních z 20,59 % na 21,4 %. [10] 

Podíl obcí činí celkem 21,4% na výnosech těchto sdílených daní:  

 daň z přidané hodnoty, 

 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, 

 daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráţkou, 

 z 60 % výnosu daně z příjmu fyzických osob z podnikání, 

 daň z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je poplatníkem obec nebo 

kraj). 
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2.3.1.2 Svěřené daně 

 

Další daňový příjem obce představují svěřené (výlučné) daně. Obce a města v české 

republice jsou jedinými příjemci výnosu daně z nemovitostí, z nemalé části rovněţ ovlivňují 

její výši. 

V ČR patří mezi svěřené daně majetková daně daň z nemovitosti. Touto daní se 

kaţdoročně zdaňuje nemovitý majetek ve vlastnictví. Případně u kterého bylo v minulosti 

zřízeno tzv. právo hospodaření nebo právo trvalého uţívání, tzn. pozemky a stavby. Tato daň 

je výlučným příjmem rozpočtů obcí.  

Velikost daně z nemovitostí je určena podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a je konstruována tak, ţe její sazba se násobí 

koeficientem přiřazeným jednotlivým obcím podle počtu jejich obyvatel. Tento koeficient je 

určený zákonem, ale obce si ho mohou svou vyhláškou s určitým omezením změnit, třeba 

i odlišně pro různé části obce. Obec můţe přímo ovlivnit výši výnosu této daně také tím, ţe 

zvolí obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient. 

Platí pro celou obec stejné a je to vţdy celé číslo 2, 3, 4 nebo 5.  

2.3.1.3 Místní poplatky 

 

Příjmem obecního rozpočtu jsou také místní poplatky. V posledních desetiletích se 

zdůrazňuje zásada dostatečné výnosnosti a levné správy těchto daní. Proto se doporučuje 

zavést místní daně jen v takovém rozsahu, aby výnos z těchto daní byl v kaţdém případě 

kladný. Zákon stanovení poplatků svěřuje do samostatné působnosti obce a je jenom na ní, 

zda je ve svém území zavede. Děje se tak obecně závaznou vyhláškou, ve které jsou upraveny 

podrobnosti jejich vybírání, zejména stanovení konkrétní sazby poplatku, způsob ohlašovací 

povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození 

od poplatku.  

 Mezi místní poplatky vybírané v obcích České republiky patří, místní poplatky ze psů, 

za lázeňský nebo rekreační pobyt, za uţívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, 

poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho 

připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace atd. 
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2.3.1.4 Správní poplatky 

 

Mezi daňové příjmy jsou začleněny i příjmy z vlastní správní činnosti, a to správní 

poplatky za správní úkony, které územní samospráva vykonává na základě zákona 

v přenesené působnosti. Podle rozsahu přenesené působnosti orgány obcí provádějí takové 

úkony, jako jsou např. výpisy z matrik, vystavení dokladů, ověření pravosti dokladů, podpisů 

či razítek.  

2.3.2 Nedaňové příjmy 

 

Nedaňové příjmy si obec vytváří na základě vlastní hospodářské činnosti. Obce mají při 

jejich ovlivňování výrazně vyšší pravomoc neţ je to u jiných skupin příjmů. Mezi vlastní 

nedaňové příjmy patří: 

 příjmy z vlastní činnosti - zahrnují příjmy ze sluţeb poskytovaných obcemi nebo 

od organizací které zřídila či zaloţila, pro tyto sluţby je charakteristické, ţe 

poplatky jsou konstruovány zpravidla v ekonomicky nutné výši, 

 výnosy z pronájmu majetku - jsou obrazem velikosti majetku obce a jeho 

vyuţívání, pro obecní rozpočet je to poměrně stabilní příjem,  

 příjmy z prodeje nekapitálového majetku – jsou jednorázovými příjmy, které 

mohou pouze minimálně doplňovat zdroje obcí, 

 příjmy z finančního investování – odráţejí schopnost obce vyuţívat volných 

finančních zdrojů k jejich zhodnocování a mohou tak posílit zdroje rozpočtu. 

Dočasně volné finanční prostředky můţe územní samospráva zhodnotit formou 

termínového vkladu – příjmy z úroků jsou zde spojeny s minimálním rizikem. 

Tímto způsobem lze investovat i krátkodobé volné finanční prostředky. Další 

moţnosti finančního investování jsou investice do obchodovatelných cenných 

papír.  Tento druh příjmů je však méně významný, neboť tento druh podnikání 

potřebuje tým zkušených pracovníků, 

 příjmy z vydobytých nerostů - mají charakter daně z přírodních zdrojů, jsou 

vázány jednak na rozsah záboru území pro dobývání, ale i na rozsah těţby 

nerostů, které mohou doplňovat zdroje obecních rozpočtů, 

 ostatní nedaňové příjmy - příjmy zahrnují příjmy jako dary, vratky a přeplatky 

záloh na minulá období apod., jde o jednorázové příjmy, které nemohou být 

povaţovány za stabilní zdroj rozpočtu. 
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2.3.3 Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje kapitálového majetku a jsou svým 

charakterem jednorázové příjmy. Obvykle z časového hlediska nemívají pravidelný charakter. 

Se vznikem těchto příjmů lze očekávat sniţování rozsahu dlouhodobého majetku nebo 

sniţování výnosů z finančního majetku. Na druhé straně pak daný typ příjmů můţe být pouţit 

na nákup nového dlouhodobého majetku. Důleţitým hlediskem pro hodnocení hospodaření 

obcí je pak zejména pouţití kapitálových příjmů, které by měly být vloţeny zpět do majetku 

nebo do aktiv, které budou v budoucnu generovat příjmy pro obce 

2.3.4 Dotace 

 

Obce potřebují ve větší, či menší míře dodatečné finanční prostředky z centralizovaných 

finančních prostředků, a to zejména ze státního rozpočtu, případně ze státních účelových 

fondů, velmi často však i z rozpočtů vyšších stupňů územní samosprávy. Dotace tvoří 

významnou část příjmů rozpočtů územní samosprávy, zejména obcí, neboť plná ekonomická, 

tj. i finanční soběstačnost municipálních rozpočtů je nereálná. Jsou projevem existence 

přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů, projevem solidarity. Potřeba 

dotací se většinou zdůvodňuje potřebou obecné podpory obcí i podporou specifických 

činností obcí, na kterých má stát zájem, které jsou také většinou výsledkem přenesení 

odpovědnosti ze státu na obce. [19] 

Jsou jedním z podstatných a rozhodujících zdrojů pro financování rozvojových projektů 

měst a obcí. Podporují obce při vkládání prostředků do budoucnosti (poskytování investičních 

dotací). Rozsah některých investic bývá tak velký, ţe financování jen z vlastních zdrojů obcí 

na tyto akce by z časového hlediska byla neúměrná, případně při pouţití zápůjčních 

prostředků by se výrazně prodraţila. Prostřednictvím dotací taktéţ podporuje stát ţádoucí 

orientaci obcí při rozvoji veřejného sektoru a uplatnění spoluúčasti při financování dotované 

akce umoţňuje státu nepřímo ovlivňovat širší rozsah výdajů obcí. 

2.3.4.1 Běţné a kapitálové dotace 

 

Jendo z moţných členění dotací odpovídá formám dotací vyuţívaných v rámci 

přerozdělovacích procesů v České republice. Je to na dotace běţné (účelové a neúčelové) 

a dotace kapitálové (neúčelové a účelové- ty se ještě dělí na podmíněné a nepodmíněné) 
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Běţné dotace se pouţívají k financování neinvestičních (provozních), pravidelně se 

opakujících potřeb v rozpočtovém období. Mají většinou podobu účelové dotace a jsou 

nejčastěji poskytovány na potřeby, které obec zajišťuje na základě přenesené odpovědnosti za 

zabezpečení zejména preferovaných veřejných statků (např. základní školství), nebo u nichţ 

je nutné zajistit standardní úroveň.  

Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování konkrétní investice např. výstavbu 

školy, obecních bytů apod.  Jsou proto většinou přísně zúčtovatelné a nevyčerpaná část této 

dotace se vrací. Kapitálové účelové dotace jsou poskytovány na dočasné potřeby, které se 

neopakují v čase, tj. na financování investiční výstavby, která umoţní lépe nebo ve větším 

rozsahu uspokojovat lokální veřejné statky (výstavba školy, kanalizace atd.), dále na 

financování investic, které svým významem přesahují danou lokalitu (silnice), nebo na 

realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů. 

Jedním z hlavních problémů účelových dotací je to, jak se mají poskytovat. Jedná se 

o to, zda je lepší formou účelová podmíněná dotace, která se poskytuje pod podmínkou 

spoluúčasti příjemce dotace (obce). Nebo nepodmíněná dotace, která je dána absolutní 

částkou bez poţadované finanční spoluúčasti.  

Výhodou dotace s finanční spoluúčastí je motivace příjemce dotace na dosaţení 

vlastních příjmů. Nevýhodou je však, ţe příjemci můţe trvat značnou dobu, neţ zabezpečí 

potřebnou vlastní finanční spoluúčast nutnou pro poskytnutí dotace. Vedle toho dotace bez 

finanční spoluúčasti vede k nadměrným poţadavkům na výši dotace. V ČR se nepodmíněné 

dotace pouţívají u nárokových dotací, u nenárokových dotací se dnes většinou vyţaduje 

finanční spoluúčast ze strany příjemce. 

2.3.4.2 Nárokové a nenárokové dotace 

 

Další moţnost členění dotací jen na nárokové a nenárokové. Zatímco u nárokových 

dotací, kde mají obce na dotace automaticky nárok a dostávají dotace pravidelně, aniţ by o ně 

musely ţádat, v případě nenárokových dotací, kdy obec nemá na dotaci automaticky nárok, 

musí obce o dotaci poţádat a splnit určitá kritéria. 

Nárokové dotace jsou přesně vymezené finanční toky určené na provoz základních, 

státem garantovaných, zařízení (především v oblasti školství a zdravotnictví), provozování 

vybraných sluţeb a realizaci státní správy v přenesené působnosti. Tyto prostředky jsou 

vymezeny zákonnými prostředky a mají na ně nárok všechny obce s příslušnou aktivitou. 

Můţe jít rovněţ o prostředky k vyrovnání nesouladu v rámci různých území a odvětví. Tyto 
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dotace plynou ze státních nebo krajských rozpočtů podle pravomocí v dané oblasti a jejich 

toky jsou charakterizovány jako souhrnný finanční vztah mezi státním rozpočtem a rozpočtem 

obcí. 

Nenárokové dotace můţeme vymezit jako rozdíl mezi celkovými přijatými dotacemi 

a celkovou sumou souhrnného finančního vztahu mezi státním rozpočtem a rozpočtem obcí či 

jako sumu dotací získaných na základě ţádostí obcí na konkrétní projekty a aktivity. 

Nenárokové dotace jsou převáţně účelově zaměřeny a jejich získání závisí na řadě okolností. 

Právě získaná výše nenárokových dotací ukazuje na aktivitu vedení dané obce i na schopnost 

obce realizovat rozvojové projekty. 

V dnešní době pro obce nejvyuţívanější následující typy dotací:  

 na základě jejich definování a schválení v zákoně o státním rozpočtu na další rok,  

 z kapitoly všeobecná pokladní správa státního rozpočtu,  

 mimořádné dotace ze státního rozpočtu podle vývoje jeho plnění a podle vzniku 

potřeby,  

 nenárokové dotace z rozpočtu některých ministerstev (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí), 

 dotace ze státních fondů (Státní fond ţivotního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení), 

 dotace od krajů, 

 dotace z Evropské unie.  

V posledních desetiletích je snaha zvyšovat míru finanční soběstačnosti obcí a regionů 

a sniţovat podíl dotací ze státního rozpočtu, nebo alespoň sníţit tempo růstu dotací. Tím je 

vyvolána snaha zvýšit hospodárnost ve vyuţívání veřejných příjmů, neboť dotace zpravidla 

vedou k růstu veřejných výdajů a ke sníţení zájmu o efektivní vyuţití vlastních veřejných 

příjmů. 

 

2.4 Příjmy návratného charakteru 

Obce se mohou dostat do situace, kdy nemají ve svém rozpočtu dostatečné mnoţství 

peněţních prostředků na krytí svých potřeb. Nečastěji se tak stává při financování při 

financování programu rozvoje obce, tedy nákladnějších investičních akcích. Chybějící 

finanční prostředky lze za určitých podmínek nahradit návratnými zdroji, které však obec 

musí vrátit svým věřitelům. 
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Úvěry a půjčky řadíme do kategorie příjmů návratného charakteru, které bude muset 

obec vrátit svým věřitelům za určitou dobu a za sjednaných podmínek. Návratné příjmy 

územních prostředků jsou tudíţ spojeny úrokovým zatíţením, které můţe i významně 

zatěţovat budoucí hospodaření obce, regiónu. Návratné příjmy představují významný zdroj 

příjmů územních samospráv především na financování dlouhodobých investic. 

Mezi zdroje návratných příjmů územního rozpočtu patří: 

 úvěry od peněžních ústavů, 

 emise cenných papírů, většinou tzv. komunálních obligací,  

 půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů, například v rámci rozpočtové 

soustavy. 

 

2.5 Public Private Partnership (PPP) 

 

Public Private Partnership (PPP)
8
 je obecně uznávaným způsobem zajištění veřejných 

sluţeb nebo veřejné infrastruktury na základě dlouhodobého smluvního vztahu, kde veřejný 

a soukromý sektor vzájemně sdílejí uţitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné 

infrastruktury nebo veřejných sluţeb. Projekty PPP by měly zvyšovat kvalitu i efektivnost 

veřejných sluţeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci významných 

infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. [20] 

Podstatou úspěšného projektu PPP je předpoklad, ţe většího přínosu pro veřejný sektor 

(v poměru k jím vynaloţeným prostředkům) můţe být dosaţeno vyuţitím schopností 

a zkušeností soukromého sektoru a rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, ţe kaţdá 

strana nese takové riziko, které dokáţe nejlépe řídit. 

Sluţbou se v případě PPP myslí komplexní zajištění aktiva  včetně jeho provozování za 

předem smluvně sjednaných podmínek kvality a kvantity. Příjem dodavatele sluţby závisí 

přímo na míře plnění těchto podmínek. 

PPP obvykle znamená sdílenou účast obou sektorů ve společnosti speciálně vytvořené 

pouze pro účely realizace projektu, která se řídí obchodním zákoníkem. 

 

                                                 
8
Public Private Partnership (PPP) - anglický výraz, který lze doslova přeloţit jako veřejně soukromá smlouva 

o sdruţení. 
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2.6 Struktura výdajů obce 

Veřejné výdaje je moţné klasifikovat z různých hledisek. Pro veřejný rozpočet jako 

plánovanou bilanci je důleţité členění veřejných výdajů: 

 plánovatelé, 

 neplánovatelé. 

Plánovatelé výdaje jsou důleţité proto, aby bylo moţné zvolit výhodnou strukturu 

zdrojů jako krytí výdajů územních rozpočtů. Jsou to výdaje, které lze poměrně přesně 

naplánovat, jak v krátkém období tak i v rozpočtové prognóze. Nejvyšším objemem 

plánovatelných výdajů tvoří nárokové výdaje (mandatorní či obligatorní), které jsou 

podloţené zákonem. U ostatních plánovaných výdajů lze zvaţovat jejich objem a strukturu 

s ohledem na rozpočtové omezení dané plánovatelnými příjmy. 

Neplánovatelné výdaje jsou především nahodilé, které se vyskytnou v průběhu 

rozpočtového období. Jejich vznik a výši lze jen obtíţně naplánovat, odhad je velmi 

problematický, ne-li nemoţný. Neplánovatelné výdaje jsou většinou financovány z rezerv, 

které si obec a region ve svém rozpočtu vytváří.    

Nejčastěji se pouţívá členění výdajů podle časového hlediska. Podle tohoto hlediska 

členíme výdaje v celé rozpočtové soustavě, tj. i výdaje rozpočtů jednotlivých stupňů územní 

samosprávy, na výdaje: 

 běţné výdaje, 

 kapitálové výdaje. 

Běţné výdaje jsou kaţdoročně opakující potřeby v rozpočtovém roce, proto se někdy 

hovoří o neinvestičních nebo provozních výdajích, tzn. zejména v organizacích v lokálním 

a regionálním veřejném sektoru, které zajišťují pro občany veřejné statky. 

Kapitálové výdaje slouţí k financování dlouhodobých, zejména investičních potřeb, 

které přesahují jedno rozpočtové období a zpravidla jsou jednorázové. Kapitálové výdaje 

financované z kapitálového rozpočtu souvisí nejen s výdaji vynakládanými na pořízení 

nových investic, ale i se splácením jistiny půjček. 
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2.7 Zadluţení obce 

Funkce a postavení obcí jako jsou samostatnost a suverenita, umoţňuje obcím 

samostatně nakládat s finančním a nemovitým majetkem a tím neustále rozvíjet podnikavost. 

Snaha o zvelebování a rozvoj obce směřuje obce k stále většímu zadluţení.  

Rozhodnutí o tom zda a kolik si obec půjčí, by mělo záviset na odhadu únosné výši 

zadluţení a nezapomínat na to, ţe všechny návratné prostředky jsou spojeny s úrokovým 

zatíţením.  

Mezi zdroje, které mohou obce vyuţívat k financování dluhů patří bankovní úvěry od 

peněţních ústavů, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a návratné finanční 

výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů.  

Emitování komunálních obligací vyuţívají především statutární města. Tato moţnost se 

však v poslední době příliš nevyuţívá.  

2.7.1 Důvody rostoucí zadluţenosti obcí 

 

Vysoké poţadavky na kapitálové výdaje v obcích v 90. letech odstartovaly vysoká 

tempa růstu dluhu obcí. Většina kapitálových výdajů obcí směřuje k neziskovým projektům, 

teda tyto projekty nevytváří ţádné zisky k splácení úvěru. Alokace dotací a kritéria 

přidělování investičních dotací, kdy obvyklou podmínkou pro jejich poskytnutí je finanční 

spoluúčast investorské obce na realizaci daného investičního záměru, zvyšuje zadluţenost 

zejména malých obcí. [21] 

Další zvyšování zadluţenosti souvisí s moţností čerpat finanční zdroje ze strukturálních 

fondů Evropské unie, které poţadují finanční spoluúčast. Také profinancování projektů ze 

strukturálních fondů je většinou provedeno aţ po její realizaci, takţe obec je nucena půjčit si 

finanční prostředky na celou realizaci investiční akce.  

2.7.2 Regulace zadluţenosti obcí 

 

Regulace zadluţenosti územních samospráv je v České republice pouze nepřímá. Obce 

v České republice mají poměrně liberální přístup na finanční trhy, mohou přijímat úvěry jak 

domácí tak zahraniční měně a taktéţ si mohou půjčit od jakéhokoli finančního ústavu, 

za jakýmkoli účelem, jakýchkoliv podmínek, úrokových sazeb a časových lhůt. Regulaci 
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obhajuje také fakt, ţe dluhy obcí jsou součástí celkového veřejného dluhu, za který nese 

zodpovědnost centrální vláda, a proto je opodstatněné, aby disponovala regulačními nástroji. 

 I z tohoto důvodu je třeba v České republice třeba zadluţenost regulovat. Určitá 

omezení při zadluţování obcí vyplývají ze: 

 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který stanovuje, ţe stát neručí za hospodaření 

a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme smluvně. Dále zde můţeme 

nalézt ustanovení, podle něhoţ obec nesmí ručit za závazky fyzických osob 

a právnických osob vyjma specifických případů, 

 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který 

nepřímo přispívá k omezování nadměrného zadluţení, 

 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, z něhoţ vyplývá, ţe obec musí poţádat 

MF o souhlas s vydáním komunálního dluhopisu jako povinnou přílohu ţádosti 

o schválení emisních podmínek, 

 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných 

celků, který se zaměřuje na přezkoumání nakládání a hospodaření s majetkem 

ve vlastnictví územního samosprávného celku, dodrţování předpisů pro 

finanční hospodaření, zadávání a realizaci veřejných zakázek, ale také na 

pohledávky územního samosprávného celku, na závazky za něţ převzal územní 

celek záruky a zástavy a na zastavený majetek tohoto celku ve prospěch třetích 

osob. 

2.7.3 Ukazatel dluhové sluţby 

 

Ukazatel dluhové sluţby byl do roku 2008 standardním ukazatelem pouţívaným 

k hodnocení zadluţenosti obcí. Vypočítá se jako podíl výdajů obce na dluhovou sluţbu 

(zejména jde o splátky jistin půjček a úroky) a vybraných příjmů obce. Akceptovatelná 

hranice je 30 %, tedy kdyţ obec nevynaloţí na dluhovou sluţbu více neţ 30 % z vybraných 

příjmů daného roku, je její finanční situace hodnocena jako bezproblémová. V příloze č. 1 je 

znázorněn výpočet dluhové sluţby.  

Výše dluhové sluţby však není zcela rozhodujícím ukazatelem pro zhodnocení 

hospodaření obce. Sama o sobě nevypovídá např. o tom, jak dluhová sluţba bude zatěţovat 

budoucí rozpočet, tedy do jaké míry můţe omezovat další aktivity obce. Nebo o tom, zda 

budoucí provozní náklady zařízení postaveného s přispěním půjčky neohrozí finanční stabilitu 

obce. Analýzu je třeba provádět se znalostí konkrétních souvislostí zadluţenosti, tedy její 
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příčiny a účelnosti a nutnosti a s ohledem na kapitálovou vybavenost a budoucí ekonomickou 

situaci obce. Tyto nedostatky se staly předmětem kritiky, a proto byl tento ukazatel 

ministerstvem financí nahrazen od 1.1. 2009 ukazatelem SIMU, od něhoţ se očekává 

komplexnější vypovídající schopnost v monitoringu. 

2.7.4 Monitoring hospodaření obcí -  SIMU 

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, 

o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, 

o Regulaci zadluţenosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové sluţby, kaţdoročně provede 

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

zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemţ bude vycházet vţdy 

z údajů k 31.12. příslušného roku. [8] 

Součástí výpočtu jsou údaje z účetních i finančních výkazů, které obce poskytují 

Ministerstvu financí. Monitoring hospodaření obcí bude prováděn pomocí informativních 

a monitorujících ukazatelů. 

 

Informativní ukazatele: 

1)   počet obyvatel, 

2)   příjem celkem (po konsolidaci), 

3)   úroky, 

4)   uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, 

5)   dluhová sluţba celkem, 

6)   ukazatel dluhové sluţby (v %), 

7)   rozvaha aktiv a pasiv, 

8)   cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci, 

9)   stav na bankovních účtech, 

10)  úvěry a komunální obligace, 

11)  přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, 

12)  zadluţenost celkem, 

14) podíl zadluţenosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních výpomocích 

(v %), 

15) zadluţenost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele, 

16) oběţná aktiva, 

17) krátkodobé závazky.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci_43928.html
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Monitorující ukazatele: 

13) podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům 

(v %). Tento ukazatel zachycuje míru zadluţení majetku (oběţných i stálých aktiv) dané obce 

a v příspěvkových organizacích jí zřízených. To tedy vypovídá o tom, jaký podíl aktiv je kryt 

z cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí. Jde o převzatý a upravený 

ukazatel věřitelského rizika pouţívaný při standardních finančních analýzách v soukromém 

sektoru. Ministerstvo financí stanovilo jako hranici 25%, protoţe v případě překročení tedy 

obec kryje svůj majetek z více neţ jedné čtvrtiny cizími zdroji a tedy je u ní zvýšené riziko 

problémů s jejich splácením. 

18) celková (běţná) likvidita. Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje jaký je podíl oběţných 

aktiv a krátkodobých závazků. Nízký poměr oběţných aktiv ke krátkodobým závazkům 

poukazuje na situaci, kdy obec jiţ není schopna splácet své krátkodobé závazky. To znamená, 

je-li ukazatel niţší neţ 1, obec není schopna pokrýt své krátkodobé závazky z oběţných aktiv 

(je nelikvidní, insolventní). Proto je daná obec zpravidla donucena tyto krátkodobé závazky 

řešit přijetím bankovního úvěru – jde tedy o nahrazení krátkodobého závazku závazkem 

dlouhodobým, a v krajním případě i prodejem svého dlouhodobého majetku (stálých aktiv). 

I z těchto zmíněných důvodů bylo stanoveno ministerstvem financí jako rizikové pásmo 

v intervalu, kdy hodnoty jsou niţší neţ jedna, tedy mezi hodnotami nula a jedna. 

Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými 

veřejnými prostředky. 

Obce, jejichţ ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a rovněţ také podíl 

jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivum bude 

vyšší neţ 25%, budou osloveny dopisem od ministra financí a poţádány o zdůvodnění 

neuspokojivého stavu.  

Monitoring hospodaření obcí nevyţaduje dodatečné administrativní ani finanční nároky 

na rozpočty a chod obcí. Obce nejsou povinny Ministerstvu financí zasílat výsledky svých 

výpočtů. 

 

2.8 Strategické řízení a plánování 

Strategické plánování je proces umoţňující efektivní řízení rozvoje všech prvků 

hierarchického uspořádání společnosti (obec, kraj, stát, Evropská unie) i jakékoliv ziskové či 

neziskové organizace. Směr dalšího rozvoje je přitom dán celkovou vizí, prioritami 
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a konkrétními střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Strategický plán 

zjednodušeně stanoví cíle, termíny a případně cesty, jak cílů dosáhnout. [14] 

2.8.1 Začlenění strategického řízení a plánování obce 

 

Na současné úrovni poznání můţeme formulovat soustavu strategických, programových 

a operačních dokumentů obecního managementu, které můţeme z hlediska časového členit na 

dokumenty:  

 strategické (dlouhodobé, přesahující jedno volební období), 

 programové (střednědobé, nepřesahující jedno volební období), 

 operační (krátkodobé, nepřesahující 1 rok) 

Strategický dokument na obecní úrovni tvoří: 

 strategický plán rozvoje obce - základní strategicko-taktický dokument, který 

formuluje strategické cíle na zvolené období, konkretizuje strategické cíle 

a rozvojové priority ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich 

nositelé a stanovuje způsob financování a implementace, 

 územní plán obce – základní strategický dokument, který určuje urbanistické 

řešení rozvoje obce na vymezené období. 

Programové dokument na municipální úrovni tvoří: 

 rozpočtový výhled obce – základní taktický dokument, kterým jsou alokovány 

zdroje, především finanční, pro střednědobé období, 

 program rozvoje obce – dílčí „nepovinný“ taktický dokument, který formuluje 

cíle a rozvojové aktivity dané oblasti obce, např. podpora podnikání, inovací, 

rozvoje bydlení, péče o bezpečnost, sociálních sluţeb, ochrany ţivotního 

prostředí, program kulturních, sportovních akcí ve formě konkrétních opatření 

a projektů, určuje jejich nositele, termíny a stanoví způsob financování 

a implementace.  

Operační dokumenty na municipální úrovni: 

 projektový záměr – operační dokument ve formě ţádosti, kterým jsou 

specifikovány základní cíle a charakteristiky budoucího projektu, 

 projekt – základní operační dokument, který naplňuje rozvojovou aktivitu 

hmotným i nehmotným výstupem, přičemţ dosaţení tohoto výstupu je 

vymezeno časem (je stanoven zahájení i ukončení projektu) spolu se 

stanoveným rozpočtem a potřebou ekonomicky průkazných zdrojů. Je 
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charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou 

a rizikem, 

 plán – základní operační dokument, který stanoví úkoly a způsoby jejich 

dosaţení, včetně časové posloupnosti a nezbytných nákladů, 

 rozpočet – základní operační dokument, kterým jsou alokovány zdroje, 

především finanční. K hlavním druhům rozpočtu municipálních orgánů patří 

nákladové rozpočty a investiční rozpočty, 

 organizační řídící akty – závazné předpisy, který určují zásady řízení, pravidla 

organizace řízení, dělbu práce a vnitřní vztahy v řízení, obsah a průběh činnosti 

řízení a informace pro řízení.  

2.8.2 Strategické plánování  

 

Pojem strategie pochází z řeckého „strategie“ tj. generál + „agein“ tj. vést a v širším 

kontextu původně označoval umění, vědu, jak řídit vojenské operace.  

Strategické postupy proniky v průběhu 20. století, zejména po 2. světové válce a to 

postupně z vojenského prostředí do nevojenského. Počátkem 70. let 20. století myšlenku 

strategického plánování aplikoval Harvard Business School pro potřeby soukromých 

společností. Koncem 20. století se ukázalo, ţe strategické plánování lze výhodně pouţít i pro 

plánování rozvoje obcí a regionů. Současně se potvrdilo, ţe strategické plánování je účinným 

nástrojem, jak spojit společné aktivity představitelů veřejnosti, veřejné správy a organizací při 

naplňování definovaných cílů. 

Strategické plánování je tedy systematický způsob, jak organizovat změny a současně 

vytvářet v organizacích, municipalitách, regionech a následně i v celé společnosti široký 

konsensus zaloţený na společné vizi pro lepší ekonomickou budoucnost. Jedná se o tvůrčí 

proces, který určí kritické oblasti a nalezne shodu na důvěryhodných záměrech, cílech 

a strategiích, které - pokud budou naplněny - pomohou řešit situaci v těchto kritických 

oblastech. [2] 

Podle jiné definice
 

strategické plánování zahrnuje aktivity zaměřené na udrţování 

dlouhodobého souladu mezi posláním organizace, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními 

zdroji a rovněţ mezi organizací a prostředím, v němţ organizace existuje. Je to tedy 

systematické řízení organizace, které má vést k co nejefektivnějšímu dosaţení cílů a poslání. 
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2.8.3 Strategické řízení a plánování na úrovni obcí  

 

Většina obcí v České republice řídí svůj rozvoj podle zpracovaného rozpočtového 

výhledu a ročního rozpočtu. Rozpočet však sám o sobě má platnost pouze na období jednoho 

kalendářního roku a jedná se tedy o plán krátkodobý, vhodný pro operativní rozhodování. Pro 

střednědobé plánování se obce řídí podle rozpočtového výhledu.  Pro vzdálenější budoucnost 

však postačující není, neposkytuje přehled o moţných zdrojích a pohybu finančních 

prostředků v následujících letech. I z tohoto hlediska vystupuje do popředí strategické 

plánování, jako nástroj dlouhodobého rozhodování a zastřešující činnost, od níţ se odvíjí 

všechny ostatní aktivity obce. 

Strategie ve veřejném sektoru mohou být v moha ohledech podobné komerčním 

organizacím. Hlavní rozdíly se týkají v charakteru vlastnických práv, kontroly a vlivu 

z vnějšku.  Je značně ovlivněno politickým rozhodováním, ale také omezeno mnoţstvím 

investičního kapitálu a svobodou rozhodování manaţerů.  

Základní teoretická, systémová a metodická východiska strategického řízení a plánování 

platí pro úroveň kraje a obce, stejně jako pro všechny ostatní úrovně řízení. Jak krajská tak 

obecní úroveň má vzhledem k převáţně nehmotným výstupům řízeného objektu, 

samosprávného charakteru a bezprostředního kontaktu s obyvatelstvem některá specifika.  

Obec jako subjekt funguje na samosprávném principu a vykonává řadu rozhodnutí na 

v samostatné i přenesené působnosti. Tyto rozhodnutí vykonává v koexistenci managementu 

voleného a managementu profesionálního. Volený management (zastupitelstvo, rada, 

starosta, primátor) se mění zcela nebo částečně po čtyřletém volebním období. Tento typ 

managementu není na výkon své funkce většinou profesionálně připravený vzdělán, přesto 

jsou v jeho kompetenci všechna závaţná rozhodnutí, především schválení rozpočtu. 

Profesionální management (např. úřad obce, tajemník, vedoucí útvaru) je na výkon své 

funkce odborně připraven a měl by být stabilizační sloţkou při řízení územní samosprávy. 

Profesionální management rozhoduje ve věcech fungování obce a její správy, jeho působnosti 

rozhodování je většina správních rozhodnutí. Hierarchie v strategickém plánování je taková, 

ţe profesionální management připravuje a představuje strategický plán volenému 

managementu, který má schvalovací a rozhodovací pravomoc.  

Strategická rozhodnutí mají snahu o vyšší efektivitu a udrţení po případě zlepšení 

sluţeb při omezených nákladech. 
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Strategické plánování tak v podstatě spojuje výchozí pozici obce tzn. kde se obec 

nachází s tím, kam se chce obec dostat. K tomu pouţívá výběr nástrojů, směrů a cílů pro 

jejich dosaţení, tedy jak se tam dostane.  

2.8.4 Strategické plán obce 

 

Strategický plán obce by měl být klíčový nástroj strategického rozvoje obce. 

Rozhodnutí o dalších směrech a cestách rozvoje obce je nejdůleţitější a nezastupitelnou 

pravomocí voleného managementu.  

Strategický plán rozvoje obce je koncipován jako komplexní sociálně ekonomický 

plán rozvoje obce zahrnující směry a úkoly rozvoje finanční povahy, financované 

z předpokládaných dostupných zdrojů jakoţ i úkoly nefinanční povahy, jako jsou organizační 

úkoly, politická podpora, politiky, nástroje a rovněţ doporučení pro vyšší orgány k podpoře 

obce. [22] 

Hlavním cílem strategického plánu je sladit na území obce všechny aktivity veřejných 

i soukromých subjektů ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru se 

zaměřením na prosperitu v dlouhodobém výhledu. Tím má být současně zajištěno, ţe 

omezené zdroje, kterými obce disponují, budou vyuţity co nejefektivněji.  

Strategický plán rozvoje obce má: [22] 

 být základním dokumentem samosprávných orgánů obce pro koordinaci rozvoje 

svého území, 

 hrát klíčovou roli při zajištění podpory municipálního rozvoje České republiky, 

 pomáhat mobilizovat místní kapacitu a místní zdroje pro cíleně orientovaný 

ekonomický a sociální rozvoj obce, jakoţ i pro absorbování moţné finanční 

podpory z fondů na národní úrovni a ne úrovně EU, 

 čerpat za znalostí místních činitelů a špičkových odborníků, 

 stanovit prioritní potřeby rozvoje obce a příslušné potřeby pro jejich realizaci, 

 umoţňovat místním činitelům orientovat budoucí ekonomický a sociální rozvoj 

vlastní obce a kontrolovat jeho směr, 

 slouţit jako podklad pro vypracování strategických a programových dokumentů 

na úrovni kraje. 

Strategický plán podle některých expertů, by se měl sestavovat v kaţdém případě tam, 

kde existuje profesionální management. U obcí s jedním aţ pěti tisíci obyvateli, u nichţ 

profesionální management neexistuje, záleţí na vůli starosty, zda strategický plán připravit 
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a postupně realizovat. Většina doporučení však směřuje k vstupu do společnosti obcí 

a vytvoření společného strategického plánu.  

Zpracování strategického plánu obce se doporučuje sestavovat na období přesahující 

příslušné volební období, v souvislosti s vazbou na programové období Evropské unie.  

Strategický plán obce by měl respektovat z pohledu rozvoje území územní plán obce, 

pokud jde o dokumenty zpracované pro jiné účely (zdravé měst, rozvoje venkova) měl by jim 

být strategický plán nadřazen. Jinak je tomu u vztahu strategického plánu a dokumentů na 

úrovni kraje a národní úrovni, kde existuje oboustranné obohacení mezi jednotlivými 

dokumenty. 

Při sestavování strategického plánu by obec měla věnovat pozornost především těmto 

oblastem: [22] 

 rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v obci a tím zlepšit hospodářskou 

strukturu a zabezpečit co nejvyšší zaměstnanost v obci, 

 zlepšit vybavenost obce infrastrukturou a zajištění dopravní obsluţnosti, 

 rozvoji cestovního ruchu, kulturních, sportovních, tělovýchovných 

a mládeţnických aktivit, (zlepšování sociální situace v obci), 

 obnova a rozvoj venkovských oblastí příslušné obce, 

 zlepšení dostupnosti a zlepšení úrovně zdravotní péče, 

 rozvoji lidských zdrojů a opatření v oblasti trhu práce,  

 zaměření na ochranu ţivotního prostředí,  

 rozvoji občanské vybavenosti, zařízení tělovýchovných, sportovních a kulturních 

aktivit pro občany ve volném čase, 

 vznik subjektů a programů v obci slouţících k jeho celkovému rozvoji,  

 provádění pozemkových úprav. 

Výsledek strategického řízení není jednorázový akt nýbrţ cyklický proces 

programování a změn. Přitom je moţno rozlišit následující fáze procesu na jednotlivé 

navazující části: [22] 

 analýza situace vývojových trendů rozvoje obce vnějšího okolí, 

 stanovení strategické vize a strategických směrů rozvoje,  

 formulace rozvojové strategie,  

 transformace strategií do opatření, aktivit a klíčových projektů, 

 určení rozpočtu poţadovaného pro realizaci strategie,  

 implementace strategie, 
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 monitorování a hodnocení strategie, 

 zpětný návrat na příslušnou fázi procesu podle výsledku hodnocení, 

 opakování části nebo celého procesu. 

Tvorba strategického dokumentu je pruţná. Celý proces tvorby dokumentu je cyklický 

proces selekce a zpětné kontroly opatření naplňující strategické cíle podle reálných podmínek 

realizace, zejména z hlediska moţnosti jejich zabezpečení finančními zdroji.  

Pravidelná komunikace s veřejností je nedílnou součástí při tvorbě strategických 

dokumentů. Zveřejněny by měly být minimálně informace o proceduře přípravy strategického 

plánu, o sloţení orgánů strategické komise a pracovních skupin a o termínech zpracování. 

Taktéţ by se veřejnost měla seznámit se sociálně-ekonomickou analýzou a SWOT 

analýzou obce. Vize, globální cíl jednotlivé strategické cíle, problémové okruhy, priority 

a opatření by taktéţ neměly být utajovány. Celkový dokument a jeho zásadnější změny při 

aktualizaci dokumentů by měly být občanům obce zpřístupněny v místních masmédiích a na 

internetových stránkách obce, aby mohla i veřejnost posoudit a vyjádřit své názory na 

strategický plán.  

Na tvorbě strategického plánu rozvoje obce se podílejí skupiny účastníků jako 

samosprávné orgány obce (rada obce a obecní zastupitelstvo), kteří představují základní 

prvek politiky rozvoje obce, dále pak strategická komise někdy nazývána jako Řídící 

skupina nebo Řídící výbor, kterou si zřídí zastupitelstvo obce ke koordinaci a plnění principu 

partnerství při plnění jednotlivých úkolů rozvoje obce. Pracovní skupiny si zřizuje 

Strategická komise, jsou odpovědné za přípravu a doporučení k jednotlivým problémovým 

okruhům. Zhotovitel strategického plánu je odborným konzultantem při zpracování 

strategického plánu.  

2.8.5 Legislativní úprava strategického plánu obce  

 

V české legislativě je strategický plán zmiňován pouze okrajově. Základní myšlenka 

rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době ţijící 

a pracující v obci. To ostatně potvrzuje i zákon o obcích, č. 128/2000 Sb., který obcím ukládá 

povinnost pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb 

svých občanů, především potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 

informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Vedle zákona o obcích je strategické plánování územně samosprávných celků upraveno také 
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v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích a v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje.  

Součastná právní úprava přisuzuje zastupitelstvu pravomoc schvalovat program 

rozvoje území, provádět kontrolu jeho plnění a přijímat opatření k zajištění jeho plnění. 

Všechny pravomoci zastupitelstva obce se strategickým plánem rozvoje obce úzce 

souvisí. Ostatní nástroje řízení obcí, např. územní plán
9
 a regulační plán, územní 

rozhodnutí, cenová mapa, rozpočet i rozpočtový výhled by s ním měly být v souladu. Z 

právního hlediska však strategický plán rozvoje obce představuje pouze dokument 

koordinační a oznamovací, který nemá charakter obecně závazného předpisu. Ani obsah 

strategického programu rozvoje není stanoven ţádným závazným předpisem, z čehoţ 

vyplývá, ţe vněm formulované záměry a navrţené postupy jejich realizace jsou závazné 

pouze pro samotného pořizovatele tohoto dokumentu.  

                                                 
9
 Strategické plánování je často zaměňováno s plánováním územním, ačkoliv role a cíle obou procesů jsou 

značně odlišné. Klíčový rozdíl je v obsahu, který řeší strategický a územní plán. Územní plán jednoznačně a 

závazně definuje vyuţití území, vytyčuje kde se můţe určitá funkce, aktivita či činnost realizovat (např. vymezí 

plochy k bydlení, plochy určené pro průmyslovou výrobu). Strategický plán neřeší, kde bude jaká aktivita 

lokalizována, ale vymezuje co je moţné v řešeném území rozvíjet. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ A PROGRAM ROZVOJE 

MĚSTA 

 

Bílovec je obcí s rozšířenou působností a leţí v Moravskoslezském kraji v severní části 

okresu Nový Jičín, v místě, kde se výběţky Nízkého Jeseníku svaţují do údolí řeky Odry. 

Jeho území v nadmořské výšce 280 metrů se rozprostírá na obou březích říčky Bílovky, které 

přecházejí v mírné okolní svahy, také má výhodnou strategickou pozici, Jiţním směrem od 

města je úzký pás chráněné krajinné oblasti Poodří a řadou rybníků. 

Vzdálenost do Ostravy, Nového Jičína či do Opavy nepřesahuje 30 kilometrů. V Bílovci 

ţije 7 558
10

 obyvatel a rozkládá se na území 3 886,56 hektarů. Součástí města jsou malé 

okolní obce a to Bravinné, Lubojaty, Ohrada, Lhotka, Výškovice a Stará Ves. V okolí města 

byly vybudovány cyklostezky, které nás zavedou do okolních měst a obcí. 

Zaloţení Bílovce lze časově ohraničit rokem 1316, kdy Vok z Kravař získal bývalé 

lichtenburské statky na Fulnecku od krále Jana Lucemburského, a rokem 1324, kdy je Bílovec 

poprvé jmenován v listině Voka z Kravař a uveden v německé podobě Woogstadt (Vokovo 

město). [3] 

Jako v téměř kaţdém podobném městě, je zde moţné najít celou škálu sluţeb či 

obchodů a z historických památek například kostel, zámek, kapli. K občanské vybavenosti 

nechybí nemocnic, 4 mateřské a 3 základní školy, umělecká škola, gymnázium, kino, dům 

kultury, městská knihovna a v neposlední řadě spoustu sportovních zařízení.  

Největším průmyslovým podnikem v Bílovci je akciová společnost MASSAG, jejíţ 

hlavní výroba byla zaměřena na drobné kovové zboţí.  

Nejvyšším orgánem obce je 15. členné zastupitelstvo. V současném volebním období 

vykonává funkci starostky paní Ing. Sylva Kovačíková. 

 

3.1 Hospodaření města Bílovce 

Následující analýza je zaměřena na hospodaření města Bílovce v letech 2005 – 2009. 

Město Bílovec v letech 2005 – 2009 hospodařilo s přebytkem kromě posledního 

sledovaného rok, kdy deficit dosáhl hodnoty 3 383 tis. Kč. Oproti tomu nejvyšší přebytek byl 

roku 2005, kdy příjmy přesahovaly výdaje o 10 116,62 tis. Kč. Od roku 2005 přebytek 

postupně klesal.  

                                                 
10

Počet obyvatel města  Bílovce je ke dni 1.1. 2010. 
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Celkové příjmy měly rostoucí tendenci aţ do roku 2008, roku 2009 klesly celkové 

příjmy oproti předcházejícímu roku o 7,81 %. Podobnou tendenci měly i celkové výdaje, kdy 

do roku 2008 rostly a aţ roku 2009 byla zaznamenána klesající tendence o 5,92 % oproti 

předchozímu roku.  

Pro lepší přehlednost je vývoj hospodařené města v letech 2005 – 2009 zobrazen v Tab. 

č. 3.1 a Obr. č. 3.1.  

Tab. č. 3.1: Hospodaření města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové příjmy 174 697,95 181 210,72 219 902,45 238 576,72 219 944,41 

Roční nárůst/pokles v % x 3,73 21,35 8,49 -7,81 

Výdaje celkem 164 581,33 174 355,40 216 907,03 237 368,79 223 326,96 

Roční nárůst/ pokles v % x 5,94 24,41 9,43 -5,92 

Přebytek/Deficit 10 116,62 6 855,32 2 995,42 1 207,93 -3 382,55 

  Zdroj: vlastní zpracování ARISweb – Bílovce. 

 

 

Obr. č. 3.1 Hospodaření města v letech 2005 – 2009 
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   Zdroj: vlastní zpracování ARISweb – Bílovec 
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3.1.1 Příjmy města  

Tato kapitola je věnována analýze příjmů města. Jednotlivé příjmy jsou rozděleny podle 

druhového hlediska na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. 

3.1.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy mají kolísavou tendenci. Největší nárůst byl v roce 2008 o 14,62 % 

oproti roku 2007, coţ je nárůst přibliţně o 11 000 tis. Kč. Oproti tomu největší pokles byl 

z roku 2008 na rok 2009 o necelých 10 % tedy asi o 7 mil.. Kč. V roce 2008 byly daňové 

příjmy nejvyšší a v roce 2006 dosahovaly daňové příjmy nejniţší hodnoty, jak je znázorněno 

v Tab. č. 3.2. 

Daňové příjmy jsou nejdůleţitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl 

na daňových příjmech mají sdílené daně, které se mezi roky 2005 – 2009 pohybovaly mezi 

15 mil. Kč aţ 17 mil. Kč. U daní z příjmů právnických osob dosahovaly hodnotu ve 

sledovaných letech 15 mil. aţ 21 mil. Kč. U daně z přidané hodnoty se příjmy obce za 

sledované roky pohybovaly mezi 20 mil. aţ 26 mil. Kč. Mezi další daňové příjmy obce patří 

daň z nemovitosti, kde se hodnota v letech 2005 – 2009 pohybovala přibliţně mezi 18 mil. aţ 

22 mil. Kč.  

Tab. č. 3.2: Daňové příjmy města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 Rok 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Daňové příjmy 68 369,98 61 038,05 66 261,18 75 948,82 68 796,01 

Roční nárůst/pokles v % x -10,72 +8,56 +14,62 -9,42 

  Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec. 

3.1.1.2 Nedaňové příjmy 

Mezi nejvýznamnější poloţku v nedaňových příjmech ve městě Bílovci patří příjmy 

z poskytování sluţeb a příjmy z poskytování nemovitostí.  Nedaňové příjmy rostou, kromě 

roku 2006, kdy klesly o 4,81 % tedy asi o 1,5 mil Kč. Nejvyšší hodnoty dosáhly nedaňové 

příjmy v roce  2009, kdy dosahovaly hodnoty 34 501,95 tis. Kč. Největší nárůst byl mezi roky 

2007 a 2008, kdy nedaňové příjmy vzrostly o 10,48 %. Nejniţší nedaňové příjmy byly roku 

2006 a 2007, kdy se pohybovaly kolem 30 aţ 30,5 mil. Kč. Vývoj nedaňových příjmů je 

znázorněn v Tab. č 3.3. 
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Tab. č.3.3: Nedaňové příjmy města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 Rok 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nedaňové příjmy 31 743,16 30 217,52 30 654,53 33 868,41 34 501,95 

Roční nárůst/pokles v % x -4,81 1,45 10,48 1,87 

  Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec. 

3.1.1.3 Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy města Bílovec měly kolísavou tendenci, to souhlasí z teorií, která 

byla zmíněna v kapitole 2.3.2, ţe kapitálové příjmy lze označit jako příjmy nepravidelné 

a jednorázové. Nejniţší hodnotu za sledované období dosáhly kapitálové příjmy roku 2005, 

kde pro město znamenaly příjem ve výši 4 11,76 tis. Kč. Oproti tomu nejvyšší hodnotu 

9 080,88 tis. Kč dosahovaly roku 2008. Největší nárůst byl zaznamenán roku 2006, kdy 

kapitálové příjmy vzrostl oproti roku 2005 o 117,15 % tedy přibliţně o 5 mil. 

Nejmarkantnější pokles byl zaznamenán mezi roky 2008 a 2009 kdy kapitálové příjmy klesly 

o 35,33 %, více v Tab. č. 3.4. 

Tab. č. 3.4: Kapitálové příjmy města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 Rok 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Kapitálové příjmy 4 111,76 8 928,74 6 897,81 9 080,88 5 873,12 

Roční nárůst/pokles v % x +117,15 -22,75 +31,65 -35,32 

   Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec. 

3.1.1.4 Přijaté dotace 

 

V roce 2005 tvořily neinvestiční dotace ze státního rozpočtu přibliţně 63 mil. Kč, tedy 

největší podíl, jako kaţdý zkoumaný rok. Částka 40 mil. Kč plynula v rámci souhrnného 

dotačního vztahu na sociální dávky. Mezi nejvyšší investiční dotace (2,5 mil. Kč) patří na 

rekonstrukci venkovního sportovního areálu na ulici Ostravské. Další investiční dotace ve 

výši 1,8 mil. Kč byly pouţity na rekonstrukci domu kultury v Bílovci. Další zdroje přibliţně 

ve výši 1 % tvořily neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy či dotace od krajů. Kraj 

poskytli dotaci na investiční akci -  přechod pro pěší přes silnici II/463 Bílovec – Stará ves. 

V roce 2006 neinvestiční dotace ze SR tvořily příjem kolem 66 mil. Kč. Na investiční 

akce byly ze SR poskytnuty dotace ve výši kolem 9 mil. Kč. Nejvyšší část byla poskytnuta na 
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záchytná parkoviště pro městskou památkovou zónu ve výši 2,8 mil. Kč, na rekonstrukci 

sportovního zařízení TJ Spartak Bílovec (1,2 mil. Kč) nebo také na realizaci bezbariérového 

vstupu do MÚ v Bílovci. Mezi další příjmy patřily dotace z všeobecné pokladní správy SR, 

dotace od obcí a od krajů. 

Dotace v roku 2007 neinvestiční dotace ze SR byly na úrovni 85 mil. Kč., kdy opět 

nevyšší část 60,6 mil. Kč tvořily příspěvky na péči a příspěvky na dávky sociální péče 

a pomoci v hmotné nouzi. Investiční dotace ze SR ve výši 15,7 mil. Kč, byly vyuţity např. na 

„Rozvoj informační technologie obcí Bílovecka“ kde dotace z EU byly ve výši 8,4 mil. Kč 

a ze SR bylo poskytnuto 1,1 mil. Kč. Investiční dotace ze SR byly také určené na „Regeneraci 

panelového sídliště v Bílovci – I. Etapa. Mezi další významné poloţky patřila investiční 

dotace z Všeobecné pokladní správy SR na realizaci rekonstrukce kuchyně na ZŠ 

Komenského v Bílovci, která dosáhla 10,7 mil. Kč.  

V roce 2008 kdy celkové dotace dosahovaly za sledovaná období nejvyšší příjem, 

dosahovaly neinvestiční dotace ze SR 95,6 mil. Kč. Investiční dotace ze státních fondů ve 

výši 6,8 mil. Kč byly určeny na akci „Bílovec bez bariér“ a „Podpora regenerace 

urbanizované krajiny v Bílovci. Mezi investiční přijaté transfery ze SR ve výši 13,8 mil. Kč 

patřila např. dotace na „Realizaci úspor energie na ZŠ Komenského“.  

Roku 2009 neinvestiční dotace ze SR byly ve výši 88,54 mil. Kč. Investiční dotace ze 

státních fondů činily 5,5 mil. Kč, kde nejvyšší dotace ve výši 5,2 mil. Kč byla určena na akci 

„Bílovec bez bariér II – rekonstrukce pěších komunikací ulic Ostravská a Nová cesta“. Mezi 

investiční dotace ze SR, které celkem činily 8 mil. Kč, patřily dotace na akce "Realizace úspor 

energie v MŠ ul. Wolkerova v Bílovci", „Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 3.etapa" 

nebo na „Mobilní kamerový systém v Bílovci“. Investiční přijaté transfery od krajů byly 

poskytnuty např. na kofinancování vlastního podílu projektu "Realizace úspor energie v ZŠ 

ulici Komenského v Bílovci a v MŠ ulici Wolkerova v Bílovci ".  

Přijaté dotace zahrnují příjmy z prostředků od veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí, 

tvoří významnou poloţku příjmů města Bílovce. Přijaté dotace rostly kromě roku 2009, kdy 

měly hodnotu 110 773,33 tis. Kč a oproti roku 2008 poklesly o 7,44 %.  Nejniţší hodnotu 

měly roku 2005, kdy dosáhly hodnoty 70 473 tis. Kč. Nejvyšší hodnota 119 678,61 tis. Kč 

byla v roce 2008.  
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Tab. č.3.5: Přijaté dotace města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 
Rok 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Přijaté dotace 70 473,05 81 026,41 116 088,93 119 678,61 110 773,33 

Roční nárůst/pokles v % x 14,98 43,27 3,09 -7,44 

  Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec 

 

Následující Obr. č 3.2 znázorňuje vývoj daňových, nedaňových příjmů, kapitálových 

příjmů a přijatých dotací v letech 2005 – 2009 

 

Obr. č. 3.2 Vývoj příjmů města v letech 2005 – 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec. 

3.1.2 Výdaje města 

 

Výdaje města Bílovce jsou nástrojem realizace záměrů a potřeb města. Prostřednictvím 

svěřených veřejných prostředků poskytuje město veřejnou sluţbu a naplňuje tak smysl své 

existence. Vývoj výdajů běţných a kapitálových je znázorněn v Obr. č. 3.2. 

3.1.2.1 Běţné a kapitálové výdaje 

Běţné výdaje měly rostoucí tendenci všechny sledované roky. Nejniţší hodnotu byla 

151 504,79  tis. Kč roku 2005 a nejvyšší 203 359 tis. Kč v roce 2009.  Nejvyšší nárůst byl 

zaznamenán mezi roky 2006 a 2007, kdy běţné výdaje vzrostly o 14,87 %. Nejmenší nárůst 
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běţných výdajů byl mezi roky 2005 a 2006 kdy vzrostly o 2,56 %. Průběh běţných výdajů 

v letech 2005 – 2009 je znázorněn v Tab. č. 3.6. 

Kapitálové výdaje města Bílovce za sledované období dosahovaly nejvyšší hodnotu 

roku 2008, kdy měly hodnotu 47 084,17 tis. Kč. Nejniţší kapitálové výdaje město vynaloţilo 

roku 2005 a to 13 076,54 tis Kč.  Nejvyšší meziroční nárůst byl mezi roky 2006 a 2007, kdy 

kapitálové výdaje vzrostly o 102,48 %. Meziroční pokles 57,59 % byl mezi roky 2009 a 2008, 

více v Tab. č. 3.6. 

Tab. č. 3.6: Běţné a kapitálové výdaje města v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 

 Rok 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Běţné výdaje 151 504,79 155 384,57 178 495,28 190 284,62 203 358,98 

Roční nárůst/pokles v % x 2,56 14,87 6,6 6,87 

Kapitálové výdaje 13 076,54 18 970,83 38 411,75 47 084,17 19 967,98 

Roční nárůst/pokles v % x 45,08 102,48 22,58 -57,59 

  Zdroj: vlastní zpracování ARISweb – Bílovec. 

 
Obr. č. 3.2: Celkové výdaje v letech 2005 – 2009 
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    Zdroj: vlastní zpracování ARISweb – Bílovec. 
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3.1.3 Dluhová sluţba a zadluţenost města Bílovce 

 

Při analýze hospodaření města Bílovce za roky 2005 - 2009, byl pro lepší vypovídací 

schopnost zpracován ukazatel dluhové sluţby, který se v ČR pouţíval pro regulace 

zadluţenosti obcí a krajů do konce roku 2007 a také byl proveden výpočet soustavy 

informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), který by měly obce poprvé zhodnotit 

podle usnesení vlády za rozpočtový rok 2008. 

V Tab. č. 3.7 je vypočten ukazatel dluhové sluţby. Za únosnou hranici byla tedy 

povaţována úroveň do 30 %, coţ znamená, ţe situace města Bílovce s ohledem na zadluţení 

je velice dobrá, a to v celém sledovaném období. Stav roku 2007 se ve srovnání s rokem 2006 

mírně zhoršil, coţ souvisí se započetím splácení jiţ přijatých úvěrů. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, ţe analýza dluhové sluţby slouţí zastupitelstvu města při posuzování výše úvěru, 

o který chce ţádat, umoţňuje mu lépe analyzovat hospodaření města a předcházet tak 

nadměrnému zadluţování.  

 
Tab. č. 3.7: Ukazatel dluhové sluţby v letech 2005 – 2009 (v %) 

 

 Rok 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel dluhové sluţby (v %) 3,97 5,50 9,01 4,47 4,63 

   Zdroj: Vlastní zpracování podle ARISweb – Bílovec. 

 

V Tab. č 3.8 jsou vyhodnocené údaje poţadované Misterstvím financí, při monitoringu 

hospodaření obce. Podle určujících kritérií, která jsou popsána v kapitole 2., ukazatel celkové 

likvidity nebyl ani v jednom ze sledovaného roku v intervalu <0;1> a taktéţ ani ukazatel 

celkové likvidity nedosáhl hodnoty vyšší neţ 25%. Město Bílovec tedy podle sledovaných 

ukazatelů hospodaří s veřejnými prostředky obezřetně.  

Tab. č. 3.8: Výpočet SIMU města Bílovce  

  

 
Rok 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 9,15 7,83 6,42 5,8 5,78 

Celková likvidita 6,57 6,72 6,07 9,15 4,34 

  Zdroj: Vlastní zpracování. ARISweb – Bílovec. 
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3.2 Program rozvoje města 2007 - 2010 

Zastupitelstvo města Bílovec v návaznosti na volební období, vytvořilo Program 

rozvoje města Bílovce na období 2007 – 2010. V průběhu platnosti programu se 

zastupitelstvo rozhodlo prodlouţit program do konce roku 2011. Zastupitelstvo tedy při 

sestavování programů rozvoje města na jedné straně nepostupovalo podle doporučení [21], 

které bylo zmíněno v kapitole 2, kdy se strategický plán (program rozvoje města) sestavuje na 

období přesahující volební období v souvislosti na vazbu programového období EU 2007 – 

2013. Avšak na druhé straně zastupitelstvo vyuţilo tzv. „pruţnost tvorby strategického 

plánu“, kdy se program rozvoje města neustále vyvíjí a upravuje podle daných podmínek 

v jednotlivých obdobích a prodlouţilo program rozvoje města o jeden rok. 

Tento program nastiňuje strategii města na roky 2007 aţ 2010 při plnění samosprávné 

činnosti volených orgánů města. Plnění dílčích akcí v navrhovaných letech mohou být 

přesunovány mezi jednotlivými lety podle aktuálně se vyvíjející situace v rozpočtu státu, 

dotačních titulů a jiných důleţitých okolností, ovlivňujících zásadním způsobem ekonomiku 

města. Návrh výše finančního plnění je orientační, závazná bude schválena realizace 

v rozpočtu města pro jednotlivá léta. 

Strategické cíle města vycházejí z koncepčních dokumentů a z vývoje finančních 

prostředků města. Při sestavování dokumentu byly plánované akce rozděleny podle stupně 

rozpracovanosti do tabulek označených písmeny A, B a C. V  tabulce A jsou uvedeny akce, 

na které jiţ existovala projektová dokumentace, a průběţně jsou pro jejich realizaci podávány 

ţádosti o dotace, v  tabulce B jsou uvedeny akce, které rozpracováváme ve formě studií a v té 

poslední jsou akce poţadované od občanů, zatím jenom evidovány. Ţádné z akcí v tabulkách 

nejsou finančně započteny do rozpočtu města. Nechybí však údaje o tom, který dotační titul 

budou vyuţívány a jaká procenta jsou vyţadována pro spolufinancování, aby bylo moţné 

naplánovat finanční stránku. V případě, ţe jsou ţádosti kladně vyřízeny, jsou předloţeny na 

nejbliţším zastupitelstvu návrhy na jejich zapojení do rozpočtu. [11] 

3.2.1 Návaznost programu rozvoje města 

 

Program rozvoje města Bílovec 2007 – 2013 navazuje na: [4] 

1. Územní plán města Bílovce, schválený Zastupitelstvem města Bílovec dne 13. 8. 1998 

Z hlediska územně plánovací dokumentace má město Bílovec platný Územní plán 

sídleních útvarů Bílovecko-město Bílovec. Byl schválen v roce 1998 usnesením č.S/6m/1  na 

6. mimořádném zasedání zastupitelstva města Bílovec a revokován na 8. zasedání usnesením 
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č. S/8/7 dne 29.2. 2000. Dále byly úspěšně projednány jeho změny č. 1, 2, 4 a 5. Změna č. 3 

ÚPD byla v průběhu projednávání pozastavena. V roce 2005 a 2006 byly pořízeny průzkumy 

a rozbory města Bílovce včetně jeho místních částí. Na základě těchto průzkumných prací byl 

vypracován návrh zadání nového územního plánu města, schválený zastupitelstvem města 

v roce 2006. Ke konci roku 2009 byl schválen nový územní plán města Bílovce stejně jako 

územní studie lokality Radotín, která poskytne významnou moţnost rozvoje bydlení ve městě 

Bílovci. 

2. Strategický rozvojový plán Sdruţení obcí Bílovecka  

Strategický rozvojový plán Sdruţení obcí Bílovecka je zpracován v roce 2001 

a průběţně vyhodnocován. Případná a nutná aktualizace bude provedena z dotací. 

3. Program rozvoje města Bílovce na roky 2004-2007 

Program rozvoje města na roky 2007 - 2010 vychází a navazuje na Program rozvoje 

města Bílovec na roky 2004 - 2007. 

4. Vývoj finančních prostředků města na roky 2007 – 2010 

Vývoj finančních prostředků města na rok 2007 – 2010 je členěn dle jednotlivých let 

programu na příjmy a výdaje a jejich jednotlivé dělení a také na zdroje vlastní (rozpočet) 

a ostatní. Jednotlivé údaje vývoje finančních prostředků je znázorněno v příloze č.3.  

3.2.2 Program rozvoje města 2007 – 2010 

 

Program rozvoje města Bílovec v letech 2007 - 2010 byl rozdělen do 10-ti prioritních 

okruhů a v kaţdém z nich byl stanoven prioritní cíl. [4] 

1. Priority města - kde hlavní cíl této priority je stanoven obecný rozvoj. Mezi priority 

města Bílovec patří, krytá plovárna, jeţ zabírá nejnákladnější poloţku v celém programu 

rozvoje města. Dále pak revitalizace a vyuţití zámku a podzámčí, rekonstrukce parku 

Střelnice či rekonstrukce škvárového hřiště na Ostravské ulici na umělou trávu. 

2. Územní plánování - hlavní cíl této priority je stanoven územní rozvoj. Tento prioritní 

okruh se věnuje například regeneraci panelových sídlišť, schválení územního plánu 

s důrazem na rozvoj bytových a podnikatelských aktivit či urbanistické studii Městské 

památkové zóny s cílem řešit nezastavěné území.  

3. Problematika ţivotního prostředí – hlavní cíl této priority je stanoven udrţitelný 

rozvoj. V třetí oblasti programu rozvoje je věnována problematice ţivotního prostředí ať 
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uţ z hlediska odpadní politiky (třídění odpadu, směsný komunální odpad), sniţování 

energenitcké náročnosti budov, ravitalizace praků a zeleně nebo také napojení městských 

objektů na kanalizační sběrač. 

4. Dopravní problematika - hlavní cíl této priority je stanoven zlepšení kvality 

komunikací pěší i vozidlové včetně dopravního značení. Oblast dopravní politiky je 

zaměřena na rekonstrukci komunikací, chodníků a veřejného osvětlení v obci a dále se 

také věnuje ţelezniční trati Bílovec – Studenka, autobusového nádraţí, údrţby a obnovy 

dopravního značení.  

5. Sociální a zdravotní politika - hlavní cíl této priority je stanoven zachovat dostupnost a 

zvýšit kvalitu sociální a zdravotní péče. Do tohoto bodu spadají aktivity Nemocnice 

v Bílovci, údrţba a modernizace domova pro seniory, ale také rozšíření kapacit pro 

domov důchodců a domu s pečovatelskou sluţbou. V neposlední řadě se obec v této 

oblasti programu rozvoje města snaţí podpořit aktivit pro seniory.   

6. Bytová problematika - hlavní cíl této priority je stanoven zvýšit kvalitu bytového 

fondu, výnosy z prodeje vloţit do rekonstrukcí objektů měst. V této oblasti se obec 

věnuje prodeji bytových fondů a bytů dle koncepce bytové politiky. Taktéţ je zde 

věnována pozornost rekonstrukci bytových i nebytových prostor a to ať uţ z celkového 

hlediska nebo je jednotlivých částí, jako jsou fasády, okna, střech či výklady objektů.  

7. Školství - hlavní cíl této priority je stanoven zefektivnit vyuţití školních objektů. Cíl 

tohoto okruhu je naplňován nástavby ZŠ TGM panelového objektu na Ostravské ulici či 

rekonstrukce kuchyně na Komenského ulici s důrazem na vzduchotechniku.  

8. Vzdělání a zájmová činnost - hlavní cíl této priority je stanoven, nabídnout smysluplné 

vyuţití volného času, dětem, dospělým, seniorům. Tato priorita je rozdělena do 

3 dílčích okruhů: kultura, sport, památky a cestovní ruch.  

 Dílčí oblast Kultura se věnuje mimo jiné rekonstrukci Kulturního domu 

a jeho vyuţití, vyuţití radničních sklepů pro neziskové aktivity. Dále pod tuto 

oblast spadá vydání publikace Rodáci a významné osobnosti Bílovecka.  

 Sport, pod tento bod programu rozvoje města patří oprava objektu tělocvičny 

na Tkalcovské ulici, rekonstrukce volejbalového hřiště na Střelnici včetně 

objektu kuţelny, vybavení a rozšíření skateparku, vybudování dětských hřišť 

na Beskydské a Wolkerovy ulici, ve Staré Vsi v Lhotce a na Střelnici. 

V neposlední řadě vybudování venkovního hřiště pro školní výuku ZŠ 

Komenského a oprava venkovního asfaltového hřiště u zvláštní školy 

a otevření pro veřejnost.  
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 V dílčím bodu Památky a cestovní ruch se zastupitelstvo zaměřuje na 

rekonstrukci a zpřístupnění věţe kostela sv. Mikuláše, generální opravu muzea 

a rozšíření expozice Mastabu, sbírky obrazů ze zámků aj. Také pod tento bod 

patří dokončení kostela včetně soch, regenerace MPZ či sakrální stavby.   

9. Bezpečnost - hlavní cíl této priority je stanoven v ochraně majetku před poţárem 

i vandalismem, preventivní aktivity. I tato priorita je rozdělena do 3 oblastí poţární 

ochrana, integrovaný záchranný sbor a městská policie.  

 Pod bod Poţární ochrana patří obnova hasičské techniky, vybavení cvičiště pro 

hasiče z Ostravské ulice, pořízení dýchacích přístrojů, obnova vozidlového parku 

a doplatky za vozidlo CAS.  

 Integrovaný záchranný systém tento bod se zabývá především podpory 

výstavby integrovaného záchranného systému v Bílovci.  

 Bod Městská policie, pro rozvoj této oblasti patří obnova vozidlového parku 

a pořízení 2 mobilních kamer s jejich napojením na kamerový systém.  

10. Informovanost, spolupráce, podnikání hlavní cíl této priority je stanoven v kvalitnější 

vzájemnou komunikaci napomáhat rozvoji města. Poslední ne však nejméně důleţitý 

bod programu rozvoje města je Informovanost, spolupráce, podnikání. Tady pro rozvoj 

města patří realizace vysokorychlostní internetové sítě s moţností dalšího rozvoje IT, 

uveřejnění geoinformačního systému včetně územních plánů ne webu města, vytvořit 

s okolními městy a mikroregiony jednotný komunikační styl, zkvalitňovat sluţby 

Městského úřadu jako sídla státní správy a samosprávy. Důraz zastupitelé města dávají 

podpoře projektové ţádosti města a soukromých podnikatelů spolupráci s Bad Neustadtem 

a Kietzem.  

V Tab. č. 3.8 jsou znázorněny potřebné finance na realizace projektů, rozděleny na 

rozpočet (jsou zahrnuty v rozpočtu města) a ostatní zdroje (nejsou zahrnuty do rozpočtu 

města) v letech 2007 aţ 2011. V letech 2007 – 2009 jsou vyjádřené skutečné zdroje a v letech 

2010 – 2011 jsou znázorněny zdroje plánované.  
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Tab. č. 3.8: Finance potřebné na realizaci programových cílů (v tis. Kč) 

 

Rok 

Rozpočet 

Rozpočet Ostatní zdroje Celkové zdroje 

2007 20 178 29 867 50 045 

2008 37 247 36 436 73 683 

2009 24 627 27 598 52 225 

2010 28 143 42 884 71 027 

2011 29 884 69 250 99 148 

Celkem 140 093 206 035 34 114 

  Zdroj: Vlastní zpracování. Interní materiály města Bílovec. 
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4 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ROZVOJE MĚSTA 

 

Na základě programu rozvoje města Bílovce 2007 – 2010 a rozpočtového výhledu je 

v následující kapitole provedeno zhodnocení programu rozvoje města Bílovce za roky 2007 

aţ 2009 a navrhnuto moţné financování projektů rozvoje města. 

4.1 Rozpočet 2010  

Financování projektů programu rozvoje města bude záviset na hospodaření města v roce 

2010 a rozpočtovém výhledu na rok 2011.  

Pokud jde o odhad finančního hospodaření obce je nutno vzít v potaz limitující faktory. 

Z hlediska makroekonomického rámce se vývoj v dalších obdobích odhaduj jako 

přecházející z recese k mírnému oţivení. Co se týče ukazatelů makroekonomického rámce tak 

HDP by měl v roce 2010 mírně růst (0,3 %) oproti předcházejícímu roku. Průměrná inflace by 

se měla udrţet na nízké úrovni kolem jednoho procenta a nezaměstnanost by se měla mírně 

zhoršit vzhledem ke zpoţďování trhu práce za ekonomickým výkonem. Dalším limitujícím 

faktorem je situace na politické scéně. Časově i mandátově omezené vláda nemůţe prosadit 

nezbytné legislativní kroky pro řešení nejen příjmové ale především výdajové stránky 

veřejných rozpočtů. [13] 

Členové zastupitelstva města Bílovce schválili rozpočet na rok 2010. Jeho podoba je 

velmi opatrná, neboť finanční vývoj zejména druhé poloviny roku 2009 nepříjemně zasáhl 

a sníţil částky v kapitálovém a rezervním fondu.  Příjmy na rok 2010 byly schváleny ve výši 

207 663 tis. Kč a výdaje ve výši 203 406 tis. Kč. Sloţení příjmů a výdajů schváleného 

rozpočtu 2010 podle druhového třídění je znázorněn v Tab. č. 4.1.  

Z těchto údajů jasně vyplývá, ţe město Bílovec v roce 2010 očekává kladný rozdíl mezi 

příjmy a výdaji.  

I v roce 2010 zůstávají důleţitým zdrojem financování daňové příjmy, tvoří 31 % 

z  celkových příjmů města, přičemţ největší příjem budou příjmy z daně z přidané hodnoty 

a se sdílených daní.  

Nedaňové příjmy tvoří přibliţně 17 % z celkových příjmů a kapitálové příjmy netvoří 

v letošním schváleném rozpočtu ani 4 %. Očekávané dotace jsou naplánovány ve výši 50 % 

z celkových příjmů, coţ je plánovaný pokles asi o 11 mil. Kč oproti roku 2009. 

Z investičního hlediska má město Bílovec schválené dotace na rok 2010 ve výši 

necelých 100 tis. Kč. Ze státního rozpočtu jsou schváleny investiční dotace výši 737 tis. Kč. 
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266 tis. Kč je určeno na akci „Regenerace parků městské památkové zóny“ a 471 tis. Kč na 

akci „Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému“. Mezi další investiční dotace 

patří dotace od regionálních rad, které poskytly dotace ve výši 14 041 tis. Kč a podpořily tak 

akce „Cyklostezka Bílovec, místní část Stará Ves“ a „Demolice objektů na ul. Čs. Armády 

v Bílovci“. 

Z výdajové strany rozpočtu je opět patrný převaţující podíl běţných výdajů, které tvoří 

necelých 90 % celkových výdajů. Na straně kapitálových výdajů figurují opět výdaje na 

plánované investiční akce např. „Program regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón“ nebo realizace akce "Cyklostezka Bílovec, místní část Stará 

Ves". 

Tab. č.  4.1: Sloţení příjmů a výdajů v roku 2010 podle druhového třídění  

 

 
Rok 2010 

 
V tis. Kč Podíl v % 

Daňové příjmy 64 392 31,01 

Nedaňové příjmy 36 225 17,46 

Kapitálové příjmy 7 193 3,46 

Přijaté dotace 99 853 48,08 

Celkové příjmy 207 663 100 

Běţné výdaje 182 575 89,76 

Kapitálové výdaje 20 834 10,24 

Celkové výdaje 203 406 100 

  Zdroj: Vlastní zpracování - www.bilovec.cz  

 

4.2 Rozpočtový výhled 2011 

Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů města Bílovce v letech 2011 je ovlivněn tendencí 

minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky státu. Je nutno vzít v potaz negativní 

dopady ekonomické krize, které měly největší dopad na ekonomiku ČR v roce 2009, kdy 

reálný HDP se sníţil o 4 %, pro rok 2010 MF předpokládá nárůst o 1,3 % a roku 2011 

o 2,6 %.[9] V Tab. č. 4.2 jsou znázorněny předpokládané příjmy a výdaje na rok 2011.  

Při určování jednotlivých příjmů na rok 2011, se vychází z rozpočtového výhledu obce 

na roky 2011 a 2010, pro hlubší rozbor daňových příjmů byla pouţita predikce z článku paní 

Ing. Jaroslava Kypetová, PhD. [5] 

http://www.bilovec.cz/


47 

4.2.1 Daňové příjmy 

V oblasti daňových příjmů pro rok 2011 se očekává nárůst. Město Bílovec vychází ze 

střednědobého rozpočtového výhledu státu.  

Ministerstvo financí očekává meziroční nárůst hrubého domácího produktu roku 2011 

o 2,6 %, coţ oproti předchozím rokům, kdy byla ekonomika silně zasaţena ekonomickou 

krizí, vypadá poměrně pozitivně. Růst produktu obvykle vede k zvýšení inkasa daní. Příjmy 

z daní právnických osob v roce 2010 je velmi nejistý. Po loňských zkušenostech by však 

radši obecní rozpočty neměly spoléhat na dřívější meziroční nárůsty této daně. 

U daně z příjmu fyzických osob závisí zejména na zdanění zaměstnanců. V predikci 

MF se uvádí, ţe u objemu mezd a platů vzhledem ke sníţení počtu zaměstnanců v roce 2010, 

se přepokládá pokles o 0,7 %. V roce 2011 se počítá s malým oţivením, kdy představitelé 

větších českých firem teprve počítají s větším zaměstnáváním lidí a tím tedy větším přísunem 

daní z příjmu fyzických osob do státní poklady.  

V predikci MF se na rok 2010 odhaduje pokles výdajů domácnosti i vlády na spotřebu, 

tedy sníţení daňového základu. Od 1. ledna 2010 vstoupila v účinnost novela zákona o dani 

z přidané hodnoty, jejímţ cílem je nastavení pravidel, která zamezují daňovým únikům 

a krácení daně. K témuţ dni vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, 

která byla přijata v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Novelou 

byla zvýšena základní sazba DPH z 19 % na 20 % a sníţená sazba DPH z 9 % na 10 %. Tato 

novela má za cíl i zvýšit příjmy z daně přidané hodnoty pro nadcházející roky.  

4.2.2 Nedaňové příjmy 

Z analýzy rozpočtu města Bílovce, která byla provedena v předchozí kapitole, je moţné 

vyčíst, ţe nedaňové příjmy rok od roku mírně rostly. Pro pesimističtější verzi je v roce 2011 

předpokládán mírný pokles nedaňových příjmů cca o 2 %.  

4.2.3 Kapitálové příjmy 

Podle rozpočtového výhledu města Bílovce na rok 2011 a 2012 jsou kapitálové příjmy 

odhadnuty na rok 2011 ve výši 5 049 tis. Kč. Podle rozpočtového výhledu je předpokládán 

prodej objektu „Besedy“. Na tento příjem pak navazují výdaje spojené s realizací nástavby na 

ZŠ TGM. Kapitálové příjmy pro roky 2011 jsou pouze odhadnuty, výběr konkrétního majetku 

města určeného k prodeji není výhledově plánován.  
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4.2.4 Dotace  

Město Bílovec počítá na rok 2011 s nárokovými dotacemi ve výši cca 142 mil. Kč, které 

jsou znázorněny v Tab. č. 4.2. 

Nárokové dotace města Bílovce tvoří: 

Neinvestiční dotace poskytované městu Bílovec v rámci souhrnného dotačního 

vztahu. Jedná se o pravidelný příjem, u kterého je předpokládán meziroční nárůst ve výši cca 

2 %. 

Neinvestiční dotace na sociální dávky, jejich výše není pro samotné hospodaření 

města významná, jelikoţ město Bílovec vyplácí sociální dávky občanům v rámci přenesené 

působnosti a finanční prostředky určené na jejich vyplácení jsou ve stejné výši součástí 

příjmů i výdajů a podléhají finančnímu vypořádání. Proto jsou v rozpočtovém výhledu města 

na rok 2011 ponechány ve stejné výši, jako jsou ve skutečnosti k 31.12. 2009. 

Ostatní neinvestiční transfery kaţdoročně poskytované městu Bílovec z jiných 

rozpočtů, jako např. dotace na sociálně-právní ochranu dětí, dotace na sociální sluţby, dotace 

na činnost odborného lesního hospodáře aj. Tyto dotace jsou obvykle do rozpočtu města 

zařazovány aţ po obdrţení rozhodnutí o jejich přidělení.  

Nenárokové dotace jsou další finanční zdroje, které město můţe získat ze státního 

rozpočtu, jako jsou mimořádné dotace, dotace z rozpočtu některých ministerstev, dotace ze 

státních fondů, dotace od krajů či dotace z Evropské unie. Dotace na investiční a neinvestiční 

akce obdrţení město aţ v  rámci dotačních řízení. 

4.2.5 Běţné výdaje  

U většiny běţných výdajů v roce 2011 město předpokládá meziroční nárůst cca 2%. 

U běţných výdajů jako jsou drobné výdaje a opravy (s nízkým rozpočtem) jsou výdaje 

odhadnuty na základě analýzy minulých období. Jejich konkretizace probíhá kaţdoročně aţ 

v rámci tvorby rozpočtu.  

4.2.6 Kapitálové výdaje  

Pro potřeby rozpočtového výhledu je počítáno u kapitálových výdajů pouze 

s konkrétními výdaji a opravami, u kterých se dá předpokládat, ţe se budou opakovat 

i v následujících letech (např. opravy domů v majetku města, realizace akcí dle priorit 

místních částí), nebo s akcemi, jejichţ realizace byla jiţ schválena v minulých letech a jejich 
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dokončení proběhne v následujících letech (realizace po etapách). Součástí rozpočtového 

výhledu jsou rovněţ celkové výdaje na akce plánované pro rok 2011.  

Tab. 4.2: Rozpočtový výhled na rok 2011 (v tis. Kč) 

 

 Rok 2011 

 V tis. Kč Podíl v % 

Daňové příjmy 71 857 28,22 

Nedaňové příjmy 35 552 13,96 

Kapitálové příjmy 5 049 1,98 

Přijaté dotace 142 196 55,84 

Celkové příjmy 254 654 100 

Běţné výdaje 191 847 72,99 

Kapitálové výdaje 71 009 27,01 

Celkové výdaje 262 856 100 

  Zdroj: Vlastní zpracován - interní materiály města Bílovce. 

 

V  Tab. č. 4.2 je znázorněn výhled města Bílovce na rok 2011 – 2012. Z tabulky je 

moţno vyčíst vývoj financování v letech 2009 – 2012. Tato poloţka vyjadřuje změnu stavu 

finančních prostředků na bankovních účtech. Jde o ukazatele potřebné pro účetní výkaz 

o plnění příjmů a výdajů. Tento ukazatel vyjadřuje, jakým způsobem jsou příjmové 

a výdajové operace financovány. Zachycuje např. návratné přijaté finanční prostředky 

a výdaje na splátky jistin přijatých půjček a vydaných dluhopisů apod. 

U města Bílovce podle rozpočtového výhledu má financování v letech 2009 a 2011 

kladnou hodnotu, coţ vyjadřuje deficitní rozpočet. Město tedy musí splácet jistiny úvěrů, 

k čemuţ jsou vyuţívány vlastní zdroje z minulých let.  
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Tab. č. 4.2: Rozpočtový výhled na rok 2011 – 2012 (v tis. Kč) 

 

 

Rok 2009 

skutečnost 

Rozpočet 

2010 

Výhled 

2011 

Výhled 

2012 

Počáteční stav peněţních 

prostředků k 1.1. 17 251 9 597 9 600 8 598 

Daňové příjmy 68 796 64 392 71 857 76 017 

Nedaňové příjmy 34 502 36 225 35 552 36 079 

Přijaté dotace 110 773 7 193 142 196 147 816 

Kapitálové příjmy 5 873 99 853 5 049 5 049 

Příjmy celkem 219 944 207 663 254 654 264 961 

Běţné výdaje 189 912 182 575 191 847 194 302 

Kapitálové výdaje 33 414 20 834 71 009 65 565 

Výdaje celkem 223 326 203 406 262 856 259 867 

Saldo (příjmy -výdaje) -3 382 4 257 -8 202 5 094 

Přijaté úvěry 0 14 000 10 500 x 

Splátka jistin úvěrů -4 272 -18 254 -3 300 -4 015 

Financování 3 382 -4 257 8 202 -5 094 

Konečný stav peněţních 

prostředků k 31.12 9 597 1 126 124 1 203 

Zdroj: Vlastní zpracování – interní materiály města Bílovce. 

 

4.3 Moţnosti financování programu rozvoje města 

Jak uţ bylo napsáno výše program rozvoje města se neustále vyvíjí. To lze 

říct i o programu rozvoje města Bílovce na rok 2007 – 2010.  

Při hodnocení programu za roky 2007 – 2009 bylo zjištěno, ţe město program kaţdým 

rokem upravuje. Základní struktura zůstává stejná, avšak několik projektů bylo přidáno, 

zrušeno či přesunuto pod jiný bod. Jednotlivé projekty jsou plněný průběţně, podle finančních 

moţnosti města. Jen v některých případech se podařilo splnit dílčí akce za jeden kalendářní 

rok.  

Celkové zdroje na financování programu rozvoje města se ve sledovaných letech měnil. 

Po vyhodnocení prvního roku (2007) programu rozvoje města bylo vyhodnoceno, ţe výdaje 

na celý program budou 607,8 mil. Kč. Po vyhodnocení druhého roku (2008) byla platnost 

programu prodlouţena do roku 2011 a celkové plánované výdaje dosáhly hodnoty 465,2 mil. 

Kč. Při vyhodnocení programu rozvoje města za rok 2009, byly celkové výdaje opět sníţeny 

a to na částku 350,6 mil. Kč. Coţ lze zdůvodnit vývojem jednotlivých cílů v čas, zdárných 

realizaci jednotlivých investičních akcí, úspěšnost čerpání finančních prostředků z dotačních 
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titulů a také ekonomickou krizí, která značně ovlivnila financování investičních akcí obce 

v roce 2009 a částečně i v roce 2008.  

Na roky 2010 a 2011 jsou naplánovány výdaje v celkové výši 170,175 mil. Kč, z čehoţ 

na rok 2010 to je částka 71, 027 mil. Kč a na rok 2011 je to částka 99, 148 mil. Kč. 

Město disponuje podle rozpočtového výhledu 2011 na realizaci plánovaných 

investičních akcí zdroji ve výši  71, 009 mil. Kč.  Město tedy není schopno tyto akce pokrýt 

pouze z vlastních zdrojů. 

4.3.1 Popis prioritních projektů programu rozvoje města  

 

Následující kapitola je věnována návrhům financování zbývajících projektů z první 

prioritní oblasti – Priority města. Z této oblasti jsou na rok 2011 v plánu dokončení projektů 

Regenerace panelového sídliště a v roce 2008 byl pro programu PRM přidána akce 

Rekonstrukce parku Střelnice (veřejné osvětlení, cesty, zeleň). Oba tyto projekty byly 

v předchozích letech částečně financovány. Celkové výdaje na tyto projekty jsou vyčísleny 

pro rok 2011 na 13,9 mil. Kč.  

 

Regenerace panelového sídliště 

 

Tento bod Programu rozvoje města je průběţně realizován od roku 2007 a bylo jiţ 

vynaloţeno na něj 12,569 mil. Kč. Pro rozsáhlost projektu, byla tato akce rozčleněna na 

jednotlivé etapy.  

Projekt plánovaný na rok 2011, spadající do Priorit města, naváţe na předchozí etapu, 

kdy proběhla úprava tří Výškových domů na ulice 17. listopadu a úpravu okolí Domu 

s pečovatelskou sluţbou. V nadcházející etapě bude věnována pozornost dokončení zadní 

části tohoto veřejného prostranství a dále se pak přesune do okolí panelových domů na 

Radotínské ulici. Cílem bude zejména řešení parkování vozidel v této lokalitě, neboť 

vzhledem k vysokému počtu osobních vozů zde parkujících, dochází stále častěji ke kolizím 

a problematickému zajištění očisty komunikace, vývozu odpadků aj. 

Na tento bod programu rozvoje města jsou na rok 2011 naplánovány výdaje ve výši 

9 mil. Kč.  
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Rekonstrukce parku Střelnice   

 

Mezi další projekty, které zbývají splnit z prvního prioritního okruhu je Rekonstrukce 

parku Střelnice. Jak uţ bylo zmíněno výše, tento projekt byl přidán do programu rozvoje 

města aţ roku 2008. Park Střelnice je největší a moţno říct i nejoblíbenější pro občany města 

Bílovce. Park jak pro svou polohu, velikost a vybavenost slouţí k častým návštěvám ne jen 

rodičů s dětmi, ale i sportovců či k nedělním procházkám obyvatelů města Bílovce. V parku 

se nachází volejbalové antukové kurty, taktéţ zde občané města Bílovce mohou navštívit 

kuţelkárnu či restauraci. V minulém roce jiţ byla pro zvelebení parku otevřena hřiště pro děti 

do 15-ti let, na které město získalo finance ve výši 377 tis. Kč z programu Pro budoucnost 

z Nadace OKD
11

. 

Projekt Regenerace parku Střelnice se zaměřuje na revitalizaci zeleně, rekonstrukci 

veřejného osvětlení, elektroinstalace a cestní sítě včetně mobiliáře. Na tento projekt jsou 

naplánovány výdaje ve výši 4,9 mil. Kč.  

4.3.2 Financování vybraných projektů programu rozvoje města 

 

Celková částka na realizaci obou projektů (Regenerace panelového sídliště 

a Rekonstrukce parku Střelnice) je naplánována ve výši 13,9 mil. Kč.  

Orgány obce oprávněné rozhodovat o financování investičních akcí by měly důkladně 

zváţit náklady na výstavbu, délku výstavby a celkovou finanční náročnost plánovaného 

projektu. Město Bílovec má k dispozici různé zdroje financování, které se dají obecně rozdělit 

do tří skupin. Jsou to vlastní příjmy obce, dále nenávratné finanční transféry, které tvoří 

dotace z krajů, ze strukturálních fondů, z vypsaných grantů, a dále finanční prostředky z EU. 

Neméně důleţitý je poslední zdroj financování a to příjmy návratného charakteru, do kterých 

patří úvěry, příjmy z emise obligací a návratné půjčky a finanční výpomoci. V následujících 

třech kapitolách jsou navrţeny tří varianty financování a v kaţdé z nich je vyuţit jiný hlavní 

zdroj financování.  

                                                 
11

 Nadace OKD, která byla zřízená společnosti OKD a.s roku 2008 s cílem podporovat a rozvíjet duchovní 

a humanitární hodnoty, ţivotní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních 

sluţeb. Snaţí se aktivně přispět k rozvoji regionu a soustředí se na soustavné zvyšování atraktivity oblasti pro 

domácí i zahraniční návštěvníky Mezi hlavní cíle nadace patří také podpora severomoravského regionu včetně 

hornických tradic a pomoc neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů. 
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4.3.2.1 Financování z vlastních příjmů obce  

 

První navrţená varianta je financování investičních akcí z vlastních finančních 

prostředků. Při rozhodování o realizaci investičních záměrů jsou obce ovlivněny zejména výši 

vlastních daňových, nedaňových a kapitálových příjmů rozpočtu.  

K financování investiční činnosti mohou obce vyuţít kapitálové příjmy získané 

prodejem dlouhodobého a finančního majetku a přebytek obecního rozpočtu v případě, ţe 

obec v uplynulém kalendářním roce hospodařila s rozpočtem přebytkovým.  

Při rozhodování o výběru financování tímto způsobem je proto třeba určit si prioritu 

investičních akcí, které město v budoucnu zamýšlí realizovat. Vyuţít tuto variantu 

financování by mělo město jen v případě, ţe má vybudovanou kvalitní infrastrukturu a má 

efektivně zajištěny všechny nezbytné sluţby pro obyvatelstvo a teprve potom můţe pomýšlet 

na druhořadé investiční akce.  

4.3.2.2 Financování z cizích zdrojů - dotace  

 

Další moţností financování investičních akcí jsou dotace. Dotace se obcím poskytují 

prostřednictvím různých programů ze státního rozpočtu, z rozpočtů ministerstev, ze státních 

fondů a z fondů EU. Aby mohla obec o tyto finanční prostředky v rámci vypsaného dotačního 

programu poţádat, musí vţdy splnit určité podmínky stanovené pro udělení dotace.  

Regenerace panelového sídliště 

 

Pro akci Regeneraci panelového sídliště by bylo moţné vyuţít dotace od Ministerstva 

pro místní rozvoj, pod kterou spadá Koncepce bytové politiky, kterou schválila vláda 

usnesením ze dne 16. března 2005 č. 295. Jeden se záměrů bytové politi je zvýšení podpory 

odstraňování vad panelových objektů a přijetí programu na podporu regenerace 

panelových sídlišť. Program regenerace panelových sídlišť, ve kterém stát iniciuje 

a podporuje aktivity, vedoucí k zajištění informačních, organizačních a ekonomických 

podmínek regenerace sídlištní zástavby. Program regenerace panelových sídlišť je jiţ 

pravidelně vypisován od roku 2005, a proto lze přepokládat, ţe tomu tak bude i pro rok 2011. 

[10] 

Mezi podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace 

panelových sídlišť. Příjemcem dotace můţe být obec, na jejímţ území se nachází panelové 

sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace 
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panelového sídliště. Dotace nemůţe překročit 70% nákladů. Území vybrané městem pro 

realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci 

IPRM na podporu revitalizace veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP. 

Mezi podmínky získání dotace patří např., obec musí podat ţádost o dotaci na 

ministerstvo pro místní rozvoj ve stanoveném termínu, obec musí mít vydaný územní plán 

a projekt regenerace panelového sídliště, obec se podílí na financování úprav nejméně ve výši 

30% jejich rozpočtových nákladů.  

 

Regenerace parku Střelnice 

 

Investiční akci Regenerace parku Střelnice je moţno rozdělit do 2 částí a to zeleň 

a veřejné osvětlení, elektroinstalace, mobiliář a cestní sítě. 

Na část zeleň, na kterou je naplánována částka 1,4 mil Kč, by bylo moţné vyuţít dotace 

z Operačního programu Ţivotní prostředí, která nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských 

fondů přes 5 mld. Euro. Pro sledovanou akci se hodí oblasti Prioritní osa 6 -  Dotace pro 

zlepšování stavu přírody a krajiny, blíţe pak část Podpora regenerace urbanizované krajiny, 

pod kterou spadá zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání 

a obnova parků. Výše podpory u této dotace je do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu. [16] 

Jako moţnosti financování veřejného osvětlení, elektroinstalace a cestní sítě včetně 

mobiliáře v celkové výši 3,5 mil. Kč, se vybízí dotace z Regionální operační program 

NUTS II Moravskoslezsko, přesněji pak jeho 3. prioritní osu – Rozvoj měst. Tato prioritní 

osa se věnuje např. podpoře zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů 

cestovního ruchu, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova a modernizace 

technického vybavení měst, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového 

zázemí, sluţby pro rodiče s dětmi, dopravní infrastruktura, vybavení pro dopravní obsluţnost 

měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší a další. Výše podpory z tohoto dotačního titulu je aţ 

do výše 92,5 % uznatelných nákladů. [6] 

V případě kladně vyřízených dotací by město získalo finanční prostředky ve výši 

10,8 mil. Kč a zbylou potřebnou část 3,1 mil. Kč na realizaci vybraných investičních akci by 

bylo moţné pokrýt z přebytku z minulých let nebo úvěrem od finančních ústavů. V příloze 

č. 6 jsou rozepsány získané finance z dotačních titulů v případě získání dotací.  
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4.3.2.3 Financování z cizích zdrojů -úvěry 

 

Mezi další moţnosti financování je vyuţití úvěru. Pro obce jsou úvěry relativně 

dostupnější neţ jiné druhy návratných zdrojů financování a oproti vyuţívání příjmů z emise 

obligací i levnějším návratným příjmem. Obce získávají úvěr poměrně snadno, protoţe 

představují pro peněţní ústavy méně rizikového klienta neţ komerční subjekty.  I přesto se 

však obce musí věřiteli zaručit a to buď svým nemovitým majetkem, budoucími příjmy anebo 

třetí osobou či cennými papíry z portfolia.  

Obce získávají úvěr za zvýhodněnou úrokovou sazbu. Úroková sazba však vychází 

z diskontní sazby vyhlašované ČNB. Záměr vyuţít úvěru, a zadluţit tak obec, schvaluje 

zastupitelstvo obce. Úvěr se vyuţívá na základě uzavřené závazné úvěrové smlouvy 

s peněţním ústavem a sváleného umořovacího plánu. V konečné fázi však rozhoduje 

o půjčení finančních prostředků banka.  

Nejčastěji obce vyuţívají krátkodobé úvěry. Důvodem je překlenutí časového nesouladu 

mezi tokem příjmů a tokem výdajů rozpočtu během rozpočtového období. Proto také tento 

druh úvěru poskytuje obci zpravidla ten peněţní ústav, který vede účty rozpočtu. Střednědobý 

úvěr vyuţívají obce na financování investičních akcí, u nichţ se předpokládá v blízké 

budoucnosti jejich zhodnocení. Dlouhodobý úvěr obce získávají zpravidla na dobu deseti aţ 

patnácti let.  

V případě financování projektů zaloţených čistě na úvěrovém financování, by město 

Bílovec mohlo vyuţít v první řadě úvěr od České spořitelny, kde má zaloţen bankovní účet. 

I přestoţe město Bílovec v analyzovaných letech vykazuje bezproblémovou mírů zadluţení, 

v tomto případě bude muset zastupitelstvo brát v úvahu zadluţení města Bílovce na dalších 10 

let. Při rozhodování o výběru financování tímto způsobem, je třeba si určit priority 

investičních akcí, které město v budoucnu zamýšlí realizovat. Vyuţít tuto variantu 

financování by mělo město jen v případě, ţe tyto dva projekty jsou pro město opravdu 

prioritní. Při realizaci dalších nákladných investičních akcí, by míra zadluţení město Bílovce 

dostala k rizikové hranici.  
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5 Závěr 

 

Ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., je obcím v České republice uloţena povinnost hájit 

zájmy svých občanů a pečovat o komplexní rozvoj svého území. Právě přímá vazba na 

občana je v dnešní době jedním z hlavních opodstatnění existence územních samospráv, 

především tedy obce. Jednou z nejdůleţitějších činností obce je, aby dokázala zabezpečit 

dostatek finančních prostředků k fungování a rozvoji obce.  

Obce hospodaří podle vlastního uváţení s ohledem na rozpočet obce. Hospodaření se 

řídí určitými pravidly a zásadami. Rozhodnutí kolik finančních prostředků obec věnuje na 

jednotlivé výdaje, záleţí pouze na ní.  

Rozvoj a prosperita kaţdé obce se odvíjí zejména od toho, zda a jak je místní 

zastupitelstvo schopno správně vyhodnotit dopady svých rozhodnutí v dlouhodobém 

i střednědobém časovém horizontu. Pro rozvoj obce je neméně důleţité také jasné definování 

střednědobé koncepce (programu rozvoje města), která by měla být postavena na principech 

efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti a trvalé udrţitelnosti. Program rozvoje města by měl mít 

vybudováno pevné místo vedle dalších nástrojů řízení města, jako je rozpočet města 

a rozpočtový výhled.  

V teoretické části diplomové práce byla věnována část finančnímu systému územní 

samosprávy, hospodaření obcí a nástroji řízení jako jsou rozpočtový proces a rozpočtový 

výhled.  Neméně důleţitou část zabírala struktura příjmů, výdajů a míry zadluţení obce. 

V této části diplomové práce bylo také určeno místo pro problematiku strategického řízení 

a plánování.   

V první praktické části byla provedena analýza hospodaření města, vypočítána dluhová 

sluţba a zadluţenost města Bílovce za roky 2005 – 2009. V této části byl také představen 

program rozvoje města Bílovce na roky 2007 – 2010 a jeho předpokládaná finanční náročnost 

v jednotlivých letech.    

Druhá praktická část je věnována rozpočtu 2010 a rozpočtovému výhledu na rok 2011. 

Jsou zde představeny moţné zdroje financování prioritních rozvojových akcí programu 

rozvoje obce.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a navrhnout moţnosti financování rozvojových 

cílů města ve vazbě na zdroje obecního rozpočtu, únosnou mírů zadluţenosti obce 

a s vyuţitím střednědobého plánování jako nástroje řízení obce. 
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K naplnění cíle bylo třeba provést analýzu hospodaření města Bílovce a vypočítat míru 

zadluţení. Základem finančního systému města Bílovce je jeho rozpočet. Z provedené 

analýzy hospodaření za roky 2005 - 2009 bylo zjištěno, ţe finanční situace města Bílovce je 

velmi dobrá a to i přes fakt, ţe hospodaření v roce 2009 skončilo schodkem. Město je stále 

schopno plnit řádně a včas své závazky a stále ve svém rozpočtu generuje část finančních 

prostředků na zajištění financování různých investičních akcí. Kladně je také zhodnocena 

míra zadluţení za sledované roky, kdy ani v jednom analyzovaném roku se město nepřiblíţilo 

k rizikové hranici.  

Program rozvoje města Bílovce byl původně schválen na roky 2007 – 2010 a obsahoval 

10 prioritní okruhů rozvoje obce. Jiţ po vyhodnocení programu rozvoje města za rok 2008 

zastupitelstvo rozhodlo tento střednědobý plán prodlouţit do roku 2011. Pro diplomovou 

práci byly k hledání finančních moţností pro financování rozvojových cílů vybrány dvě 

rozvojové akce z prvního okruhu – Priority města. Jednalo se o investiční akci Regenerace 

panelového sídliště a Revitalizace parku Střelnice.  

První navrţená varianta, financování z vlastních zdrojů, je nereálná. Celkové náklady na 

realizaci vybraných investičních akcí, značně přesáhnou finanční moţnosti města.  

Předpokladem pro naplnění druhé varianty je získání dotací poskytovaných v rámci 

dotačních titulu Ministerstva pro místní rozvoje, ROP II Moravskoslezsko a Operačního 

programu Ţivotní prostředí. Při získaní těchto dotací by město zbývající část hradilo 

z přebytku z minulých let či prostřednictvím úvěru od finančního ústavu. Tato varianta se pro 

město Bílovec jeví jako nejvhodnější.  

Třetí varianta financování vybraných investičních akcí je zaloţena čistě jen na 

úvěrovém financování. Tato navrţená varianta financování rozvojových akcí je tedy 

s ohledem na únosné budoucí zadluţení obce a optimální zatíţení obecního rozpočtu reálná 

pouze po stránce teoretické. Takovýmto krokem by se výrazně zvýšila míra zadluţení města.  

Hypotézou bylo, ţe město Bílovec bude schopno zabezpečit financování programu 

rozvoje města Bílovce 2007 – 2011. K ověření hypotézy byla vyuţita analýza hospodaření 

města Bílovce, výpočet míry zadluţenosti a vyuţité střednědobého plánování. Takto 

stanovená hypotéza není potvrzena. Město není schopno z vlastních zdrojů financovat 

rozvojové aktivity. Pro finanční politiku města Bílovce je nejvhodnější se zaměřit na co 

největší moţné spolufinancování investičních akcí z dotačních titulů. Tato varianta řešení 

však záleţí na úspěšnosti podaných ţádostí o dotační tituly.  
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Příloha č.1: Způsob výpočtu ukazatele dluhové sluţby 

 

 

Název poloţky 

Odkaz na rozpočtovou 

skladbu nebo jiné vymezení 

ukazatele 

1 Daňové příjmy Třída 1 

2 Nedaňové příjmy Třída 2 

3 

Přijaté dotace – finanční vztah 

finančního vztahu Seskupení poloţek 4112+4212 

4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 

5 Úroky Poloţka 5141 

6 Splátky jistiny a dluhopisů 8xx2 a 8xx4 

7 Splátky leasingu Poloţka 5178 

8 Dluhová sluţba ř.5 + ř.6 + ř:7 

9 Ukazatel dluhové sluţby ř.8 děleno ř.4 

  Zdroj: www.czso.cz. 

 

 

http://www.mfcr.cz/


 

Příloha č. 2: Výpočet informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) (v tis. Kč) 

 

Řádek Ukazatel Zdroj údajů 

1 Počet obyvatel ČSÚ 

2 Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 

3 Úroky Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 

4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2 - 12 M 

5 Dluhová sluţba celkem Součet sloupců 3 a 4 

6 Ukazatel Dluhové sluţby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 

7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha 

8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha 

9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha 

10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha 

11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 

12 Zadluţenost celkem Součet sloupců 10 a 11 

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 

14 Podíl zadluţenosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 

15 Zadluţenost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a 1 

16 Oběţná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha 

17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha 

18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 

  Zdroj: www.mfcr.cz.

http://www.mfcr.cz/


 

Příloha č. 3: Vývoj finančních prostředků města na roky 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 

 Rozpočet Ostatní* Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Příjmy celkem 115 166 71 867 146 968 105 883 129 837 90 025 121 320 71 826 

Z toho:         

 - daňové 58 255 0 65 186 0 59 399 0 54 800 0 

 - nedaňové příjmy vlastní 21 870 0 38 911 0 38 691 0 40 088 0 

 - sociální dávky, přefakturace sluţeb 5 032 42 000 5 769 69 447 5 576 65 464 5 900 57 032 

 - běţné přijaté dotace a kapitálové dotace 22 512 0 28 346 0 20 742 0 23 532 0 

 - kapitálové příjmy z prodeje majetku 7 497 0 8 756 0 5 429 0 7 000  

 - dotace a granty  0 29 867 0 36 436 0 24 561 0 14 794 

 
Výdaje celkem 115 788 71 867 160 799 104 886 137 443 90 149 135 574 71 826 

Z toho:         

 - provozní výdaje 87 144 0 107 871 0 115 663 0 118 641 0 

 - splátky úvěrů 4 048 0 4 081 0 4 272 0 4 254 0 

 - splátky úroků z úvěrů 1 917 0 1 720 0 1 548 0 1 700 0 

 - sociální dávky,přefakturace sluţeb 5 032 42 000 6 394 68 450 6 591 65 588 5 900 57 032 

 - investiční výdaje, opravy 17 647 29 867 37 247 36 436 9 369 24 561 5 079 14 794 

Financování - přijetí úvěrů 0 0 3 000 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek z běţné činnosti 0 0 486 0 0 0 -4 254 0 

Disponibilní zůstatek hospodářského výsledku 0 0 0 0 0 0 7 462 0 

Financování - zůstatek finančních zdrojů -622 0 -13 831 997 -7 462 0 7 462 0 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 

 

* Finanční zdroje, které nejsou zahrnuty v rozpočtu města.



 

Příloha č. 4 Program rozvoje obce 2007 -2010 

 

1. Priority města   

cíl: Obecný rozvoj (v tis . Kč) 

 

 
2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Vodovodní přivaděč Jílovec-

Bravinné-Lukavec 
43 0 5 326 0 0 0 0  0 0 0 5 369 

Regenerace panelových sídlišť, 

realizace etap 
2 404 5 607 308 103 2 098 2 049 0 0 2 700 6 300 21 569 

Krytá plovárna realizace včetně 

projektové dokumentace 
1 020 0 971 0 130 0 0 0 0 0 2 121 

Revitalizace a vyuţití zámku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vyuţití plochy v Podzámčí - 

rozpracování koncepce 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demolice objektů bývalé Jednoty 

s následným vyuţitím ploch 
0 0 0 0 139 0 160 1 940 0 0 2 239 

Cyklostezka Stará Ves včetně 

projektové dokumentace 
200 0 0 0 224 0 800 5 200 0 0 6 424 

Rekonstrukce parku Střelnice 

(veřejné osvětlení, cesty, zeleň) 
0 0 100 0 0 0 0 0 2 000 2 900 5 000 

Podpora záměru rekonstrukce 

škvárového hřiště na Ostravské 

ulici na umělou trávu 

0 0 0 0 4 00 12 000 0 0 0 0 16 000 

Celkem 3 667 5 607 6 705 103 6591 14 049 960 7 140 4 700 9 200 - 

 58 722 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

2. Územní plánování 

Cíl: Územní rozvoj (v tis. Kč) 
 

 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 
Celkem 

 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Regenerace panelových sídlišť, 

projektová dokumentace 
487 0 83 0 341 0 230 0 0 0 1 141 

Schválení územního plánu s 

důrazem na rozvoj bytových a 

podnikatelských aktivit 

467 0 1 100 0 338 1 100 0 0 0 0 3 005 

Urbanistická studie Městské 

památkové zóny s cílem řešit 

nezastavěné území 

0 0 0 0 50 0 150 0 0 0 200 

Celkem 954 0 1 183 0 729 1 100 380 0 0 0 - 

 
4 346 

 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 
 



 

3. Problematika ţivotního prostředí  

Cíl: Udrţitelný rozvoj (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Odpadová politika - tříděný odpad 600 500 845 783 900 827 700 800 760 800 7 515 

            - směsný komunální odpad 1 000 2 900 1 167  3 210 1 423 3 397 2 540 3 460 2 780 3 460 25 337 

Sniţování energetické náročnosti 

budov - MŠ Wolkerova, ZŠ a MŠ 

Komenského, Zvláštní škola 

170 510 5 970 17 294 822 0 2 727 8 958 0 0 36 451 

Údrţba vodních toků 50 0 57 0 9 0 30 0 30 0 176 

Revitalizace parků a veřejné 

zeleně 
0 0 258 801 520 312 244 513 17 154 2 819 

Napojování městských objektů na 

kanalizační sběrač 
688 0 500 0 1 400 0 0 0 0 0 2 588 

Oddělení vytápění ZŠ a MŠ 

Wolkerova ulice 
588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 

Zvýšení retenční kapacity území 
Lubojaty a Lhotky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 3 096 3 910 8 797 22 088 5 074 4 536 6 241 13 731 3 587 4 414 - 

 75 474 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

4. Dopravní problematika  

Cíl: Zachovat dostupnost a zvýšit kvalitu sociální a zdravotní péče (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet  Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Rekonstrukce komunikací v MPZ 

včetně dopravního značení 
35 0 448 398 0 0 300 0 1 000 9 000 11 181 

Rekonstrukce chodníků 1 532 0 3 788 6 871 2 555 5 178 6 140 4 500 1 000 4 000 35 564 

Rekonstrukce komunikací v 

místních částech města 
500 0 357 0 251 0 500 0 0 0 1 608 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

(Valová, Tkalcovská, 

Komenského, Opavská) 

430 0 370 0  4100 2 900 1 100 0 0 5 210 

Řešit průjezd městem v návaznosti 

na dálnici D47-okruţní křiţovatka 

u kaple sv. Barbory 

Připraven investiční záměr stavby 0 0 0 

Podporovat zachování ţelezniční 

tratě Bílovec - Studénka 
Investováno 20 mil. Kč do obnovy ţelezniční stanice 0 0 0 

Výstavba chodníku na Čs. 

Armády podél silnice II/464 
0 0 0 0 291 177 300 0 0 0 468 

Rekonstrukce autobusového 

nádraţí 
0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 

Obnova dopravního značení 180 0 180 0 180 0 180 0 180 0 900 

Celkem 2 677 0 5 143 7 269 3 687 5 355 10 320 5 600 2 180 13 000 - 

 55 231 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

5. Sociální a zdravotní problematika  

Cíl: Zachovat dostupnost a zvýšit kvalitu sociální a zdravotní péče (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Podpořit aktivity Nemocnice v 

Bílovci 
Stabilizována, rozšíření o hemodializační jednotku 0 

Záchovná údrţba a modernizace 

domova pro seniory 
90 0 0 0 420 255 0 0 3 027 7 913 11 705 

Realizace etap Programu mobilita 

pro všechny 
319 500 0 0 0 0 0 0 750 750 2 319 

Rozšíření kapacit DD a DPS - řešit 

přes developery 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klub seniorů - rozšíření 

společenské místnosti v DPS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 409 500 0 0 420 255 0 0 3 777 8 663 - 

 14 024 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

6. Bytová problematika  

Cíl: Zvýšit kvalitu bytového fondu, výnosy z prodeje vloţit do rekonstrukcí objektů města (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Prodej bytových domů a bytů dle 

koncepce města - investice do 

bytového fondu 

3 289 0 6 049 0 1 976 0 4 00 0 3 000 0 18 314 

Rekonstrukce bytových a 

nebytových prostor dle 

schváleného plánu 

2 546 0 2 714 600 2 037 0 1 000 0 2 000 0 10 897 

Rekonstrukce fasád, střech, oken a 

výkladců v MPZ 
1 520 0 4 266 0 836 0 0 0 0 0 6 622 

Vyřešit vyuţití objektu bývalého 

veterinárního. střediska na ulici 

1.máje a BD na Bezručově ulici 

Prodej v roce 2010 0 0 0 

Oprava budovy Modrá laguna, 

parkování 
0 0 0 0 0 0 0 1 480 3 300 2 200 5 500 

Celkem 7 355 0 13 029 600 4 849 0 5 000 0 8 300 2 200 - 

 41 333 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 
 



 

7. Školství 

Cíl: Zefektivnit vyuţití školských objektů (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Nádstavba ZŠ TGM panelového 

objektu na Ostravské ulici 
0 0 0 0 607 0 1 700 4 200 1 200 4 600 12 307 

Rekonstrukce kuchyně na ZŠ 

Komenského, vzduchotechnika 
50 6 000 127 5 200 499 0 0 0 0 0 11 876 

Celkem 50 6 000 127 5 200 1 106 0 1 700 4 200 1 200 4 600 - 

 24 183 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

8. Vzdělání a zájmová činnost  

Cíl: Nabídnout smysluplné vyuţití volného času dětem, dospělým i seniorům (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Cílem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Kultura            

Dokončení opravy Kulturního domu 

v Bílovci - okna, střecha, sklep, 

vzduchotechnika 

0 0 0 0 0 0 882 588 1 996 4 123 7 589 

Vyuţití radničních sklepů pro 

volnočasové neziskové aktivity 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vyuţít objekty kulturních domů v 

místních částech 
 0 

Nové plakátovací plochy 7 0 16 0 10 0 10 0 0 0 43 

Vydání publikace Rodáci a 

významné osobnosti Bílovecka 
0 0 0 0 107 90 0 0 0 0 197 

Celkem 7 0 16 0 117 90 892 588 1 996 4 123 - 

           7 829 

Sport            

Oprava objektu tělocvičny na 

Tkalcovské ul. 
0 0 0 0 0 0 0 0 350 1 050 1 400 

Rekonstrukce volejbalového hřiště 

na Střelnici včetně objektu kuţelny 
10 0 0 0 0 0 0 0 200 800 1 010 

Rozšíření a dovybavení skateparku 

u DDM, vyuţití zahrady 
0 0 0 0 100 0 400 1 000 548 4 935 6 983 

Vybudování dětského hřiště na 

Beskydské ul., Stará Ves, Střelnice, 

Wolkerova 

0 0 70 275 136 250 72 380 0 0 1 183 

Vybudování dětského hřiště ve 

Lhotce 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vybudování venkovního hřiště pro 

školní výuku ZŠ Kom. 
70 0 0 0 0 0 670 7 321 406 4 539 13006 

 



 

Oprava venkovního asfaltového 

hřiště u zvláštní školy a otevření pro 

veřejnost 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 80 0 70 275 236 250 1 142 8 701 1 504 11 324 - 

 23582 

Památky a cestovní ruch            

Zpřístupnit věţ kostela sv. Mikuláše 0 0 70 0 0 0 0 0 479 4 311 4 860 

Generální oprava muzea s 

rozšířením expozice Massagu, 

sbírky obrazů ze zámku aj. 

0 0 543 0 0 0 100 900 1 000 9 00 
11 

543 

Podpořit dokončení kostela včetně 

soch 
350 1 402 63 340 246 861 130 455 100 350 4 297 

Regenerace MPZ 551 1 725 561 561 931 884 810 810 965 965 8 763 

Sakrální stavby 63 0 240 0 0 0 87 288 0 0 678 

Celkem 964 3 127 1 477 901 1 177 1 745 1 127 2 453 2 544 14 626 - 

 30141 

Celkem VZDĚLÁVACÍ A 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 
1 051 3 127 1 563 1 176 1 530 2 085 3 161 11 742 6 044 30 073 61552 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

9. Bezpečnost  

Cíl: Ochrana majetku před poţárem i vandalismem, preventivní aktivity (v tis. Kč) 

 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Poţární ochrana            

Obnova hasičské techniky 56 0 75 0 131 0 102 0 110 0 474 

Vybavení cvičiště pro hasiče na 

Ostravské ulici 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pořízení dýchacích přístrojů 

hasičů 
57 0 60 0 0 0 0 0 0 0 117 

Obnova vozového parku 60 0 60 0 25 0 150 0 0 0 295 

Doplatky za vozidlo CAS 568 0 495 0 0 0 0 0 0 0 1 063 

Celkem 741 0 690 0 156 0 252 0 110 0 - 

 1 949 

Integrovaný záchranný systém            

Podpořit výstavbu integrovaného 

záchranného systému v Bílovci 
Město darovalo pozemky pro příjezdovou komunikaci 0 

Městská policie            

Obnova vozového parku 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 

Pořídit 2 mobilní kamery s jejich 

napojením na kamerový systém 
0 0 0 0 55 218 119 471 0 0 863 

Celkem 0 0 0 0 475 218 119 471 0 0 - 

 863 

Cekem BEZPEČNOST 741 0 690 0 631 218 371 471 0 0 2 812 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

10. Informovanost, spolupráce, podnikání 

Cíl: Kvalitnější vzájemnou komunikací napomáhat rozvoji města 

(v tis Kč) 
 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem 
 Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

Realizovat vysokorychlostní 

internetovou síť s moţností 

dalšího rozvoje IT 

168 10 723 0 0 0 0 0 0 0 0 10 891 

Uveřejnit geoinformační systémy 

včetně územních plánů na webu 

města 

 0 0 0 

Vytvořit s okolními městy a 

mikroregiony jednotný 

komunikační styl 

10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 40 

Podpořit projektové ţádosti města 

a soukromých podnikatelů 

spoluprací s B.Neustadtem a 

Kietrzem 

 0 0 0 

Zkvalitňovat sluţby Městského 

úřadu jako sídla státní správy a 

samosprávy 

Město je zapojeno do projektu CAF a Benchmarking. 0 0 0 

Celkem 178 10 723 10 0 10 0 10 0 0 0 - 

           10 931 

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

Příloha č. 5: Sumář financí potřebných na realizaci programových cílů (v tis. Kč) 

 

 2007 skutečnost 2008 skutečnost 2009 skutečnost 2010 2011 

Celkem  Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní Rozpočet Ostatní 

1. Priority města 3 667 5 607 6 705 103 6 591 14 049 960 7 140 4 700 9 200 58 722 

2. Územní plánování 954 0 1 183 0 729 1 100 380 0 0 0 4 346 

3. Problematika ţivotního        

prostředí 3 096 3 910 8 797 22 088 5 074 4 536 6 241 13 731 3 587 4 414 75 474 

4. Dopravní problematika 2 677 0 5 143 7 269 3 687 5 355 10 320 5 600 2 180 13 000 55 231 

5. Sociální a zdravotní 

problematika 409 500 0 0 420 255 0 0 3 777 8 663 14 024 

6. Bytová problematika 7 355 0 13 029 600 4 849 0 5 000 0 8 300 2 200 41 333 

7. Školství 50 6 000 127 5 200 1 106 0 1 700 4 200 1 200 4 600 24 183 

8. Vzdělávací a zájmová činnost           - 

Kultura 7 0 16 0 117 90 892 588 1 996 4 123 7 829 

Sport 80 0 70 275 236 250 1 142 8 701 1 504 11 324 23 582 

Památky a cestovní ruch 964 3 127 1 477 901 1 177 1 745 1 127 2 453 2 544 14 626 30 141 

9. Bezpečnost           - 

Poţární ochrana 741 0 690 0 156 0 252 0 110 0 1 949 

Integrovaný záchranný systém Město darovalo pozemky pro příjezdovou komunikaci. 0 

Městská policie 0 0 0 0 475 218 119 471 0 0 1 283 

10. Informovanost, spolupráce, 

podnikání 178 10 723 10 0 10 0 10 0 0 0 10 931 

Programové cíle celkem 20 178 29 867 37 247 36 436 24 627 27 598 28 143 42 884 29 898 72 150  

Zdroj: Interní materiály města Bílovce. 



 

Příloha č. 6: Předpokládané dotační zdroje na plánované projekty programu rozvoje města  

 

Investiční akce 
Poskytovatel dotačního 

zdroje/ program 

Celkové 

náklady  

v mil. Kč 

Způsob financování v 

% (vlastní zdroje/cizí 

zdroje) 

Způsob financování 

v mil. Kč (vlastní zdroje/cizí 

zdroje) 

1. Regenerace panelového sídliště 
MMR/Program na podporu 

regenerace panelového sídliště 
9 30 / 70 6,3 / 2,7 

2. 

Regenerace parku na Střelnice - 

zeleň 

OPZP/Dotace pro zlepšování stavu 

přírody a krajiny 
1,4 10 / 90 1,26 / 0,14 

Regenerace parku na Střelnici –VO, 

elektroinstalace, cestní sítě, 

mobiliář 

ROP NUTS II 

Moravskoslezsko/Rozvoje měst 
3,5 7,5 / 92,5 3,24 / 0,26 

Celkové vlastní zdroje/cizí zdroje v mil. Kč 10,8 / 3,1 

Zdroj: Vlastní zpracování.  


