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Anotace 

  

Cílem této bakalářské práce je analýza hospodaření města s rozpočtem a předložení 

návrhů na snížení deficitního výsledku hospodaření, jelikož efektivní hospodaření města 

odráží jeho zdrojové možnosti, kterými realizuje svoji obnovu a rozvoj. Zkoumané časové 

období charakterizují roky 2005 - 2008.  

Obsah práce předkládá charakteristiku a vnitřní uspořádání obce, včetně 

historického vývoje. Vysvětluje pojmy rozpočet, rozpočtový proces, bilance rozpočtu, 

postavení a působnosti města v systému veřejné správy. Analýza definuje rozbor vlastního 

rozpočtu obce, vývoj a srovnání rozpočtů za jednotlivé roky jako celku, vývoj kapitálových 

příjmů a výdajů a rozbor a návrh rozpočtového výhledu v nejbližších letech. Součástí práce 

jsou také projekty a investiční akce realizované městem ve sledovaném období.  

Klíčová slova : Obec, působnost obce, rozpočet, analýza, investice, rozpočtový výhled 

 

Summary 

The aim of this thesis is to analyze the management of the city budget of the Jílové 

town and proposals to reduce the deficit profit, since the effective management of the city 

reflects its source option, which carries out its reconstruction and development. Examined 

period of time is characterized by the years 2005 - 2008.  

Content of this thesis work presents the characteristics and the internal layout of the 

town, including its historical development. It explains the concepts of the budget, budget 

process, budget balance, status and powers of the city in the public administration system. 

The analysis defines its own municipal budget analysis, development and comparison of 

budgets for each year as a whole, capital income and expenditure analysis and design of 

the budget outlook over the coming years. Important part of this work are also projects and 

investment projects implemented in the monitored period the city. 

Keywords: Town, village scope, budget analysis, investment, financial outlook 
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1  Úvod  

Problematika hospodaření obcí se neustále vyvíjí, je to souvislý a nepřetržitý 

proces, na který mají vliv jak ekonomické, tak politické i společenské změny. Financování 

obcí, územních samospráv je disciplína relativně nová, avšak velmi významná, neboť  

od roku 2002 v rámci reformy veřejné správy, přešlo hospodaření z okresních úřadů  

na obce samotné. Rozpočty obcí a územních samospráv jsou nejpočetnější složkou 

veřejných rozpočtů a významně se podílí na veřejných výdajích i příjmech.  

Základním principem úspěšného rozvoje každé obce je efektivní hospodaření 

s finančními prostředky. Obce hospodaří podle rozpočtu, který podléhá schválení 

nejvyššímu orgánu obce, kterým je zastupitelstvo obce. Efektivní systém financování obcí 

jako poskytovatele celé řady služeb pro obyvatelstvo je důležitý nejen z hlediska 

společenského, sociálního, ale i z hlediska ekonomického. 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma: „Analýza hospodaření města Jílové 

v letech 2005 – 2008, rozpočtový výhled města“. Město Jílové jsem si zvolila proto, že toto 

město dobře znám, pravidelně jím projíždím a v posledních 5 letech nebylo možné  

si nevšimnout jeho rozkvětu a oživení. Jak jsem již uvedla k úspěšnému rozvoji města je 

třeba efektivního hospodaření. Otázka hospodaření a financování např. právnických osob, 

úzce souvisí s mým studijním oborem i profesním zaměřením. Vzhledem k tomu, že mám 

na město Jílové také osobní vazby a není mi jeho rozvoj lhostejný, začalo mě zajímat, 

jakými způsoby využívá obec nástroje a mechanismy hospodaření a financování, kterými 

dosáhlo v poměrně krátkém časovém období takového rozkvětu. 

Ve své bakalářské práci jsem si stanovila dva cíle. První cílem je analýza 

hospodaření města s rozpočtem a dalšími financemi získaných k jeho obnově ze státního 

rozpočtu, státních fondů a fondů Evropské unie v letech  2005 – 2008. Po srovnání 

hospodaření ve sledovaném období jsem zjistila, že město hospodařilo s deficitním 

rozpočtem. Jako druhý cíl jsem stanovila snížení záporného výsledku hospodaření, svými 

návrhy konkrétních úprav a opatření v rozpočtovém výhledu města na roky 2010 – 2014, 

V rámci rozpočtového výhledu města na roky 2009 – 2014, je představen projekt s názvem 

„ Revitalizace a rekonstrukce centra města Jílové“. 
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2  Charakteristika města  Jílové  

2.1. Obecná charakteristika města 

Město Jílové se nachází v Ústeckém kraji, nedaleko měst Děčína, Ústí nad Labem  

a Teplic,  v turisty vyhledávané oblasti Českosaského Švýcarska, v údolí Jílovského potoka  

s přiléhavými svahy „CHKO Labské pískovce“ a svahy „CHKO Českého středohoří“. 

Oficiální název města je Jílové, v průvodcích či jiných publikacích se často setkáme 

s názvem Jílové u Děčína. 

Město je střediskem mikroregionu Labské skály a leží na ojedinělém přírodním 

území, kde převažují louky a lesy. Toto území není atraktivní pro průmysl, ale je 

významné jako centrum bydlení a cestovního ruchu.  

V roce 1964 byl obci Jílové udělen statut města, který užívá dodnes. Prapor a znak 

města byl městu oficiálně udělen rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v červnu 1998. [24] [26] Město, rozkládající se na území o výměře  36,56 km² , se člení na 

šest místních částí: Jílové, Kamenec, Kamenná, Martiněves, Modrá, Sněžník. Jednotlivé 

části dnešního města existovaly nejdříve jako samostatné obce, avšak přirozeným vývojem 

se postupně připojily k městu. Mapa města je uvedena v příloze č.1. Dle výkazu Českého 

statistického úřadu: Pohyb obyvatel v obcích Ústeckého kraje v letech 1991 – 2008 žije ve 

městě Jílové ke dni  31. 12. 2008  5 269 obyvatel.[10]  

Ve městě je jedna mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko a dům 

s pečovatelskou službou. Sídlí zde jen 11 firem např. SCA Packaging Česká republika, 

s. r.o., SPARKLINE s.r.o., 2H Plast, s.r.o., Plast Modrá, s.r.o., Antonín Pechar - Nádrže. 

Z tohoto důvodu převážná část obyvatel dojíždí za prací a vzděláním do okolních měst, 

zejména Děčína a Ústí nad Labem.  Na území města Jílové také působí Městská policie a 

Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá. 

Nyní město Jílové prochází etapou významných proměn, vyplývají z cílů 

podporující rozvoj bydlení a rekreaci a z cílů podporující rozvoj cestovních ruch, zejména 

cykloturistiku příkladem je výstavba nových cyklostezek. 

Samostatný strategický plán město vypracováný nemá, ale je součástí strategického 

plánu mikroregionu Labské pískovce.  
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2.2. Historický vývoj města 

Do 14. století jsou poznatky o městě fakticky nedoložené. Existuje domněnka,  

že vzniklo podél obchodní lužické cesty a navázalo tak na vývoj děčínské a ústecké oblasti. 

V minulosti používané názvy města: Eulow, Ylau, Ylauia, Gilow, Eule, Eulau. 

První doložená zmínka o městě Eulow pochází z roku 1348, kdy král Karel IV. 

listinou schválil, že ústečtí měšťané dobyli opevněné dvorce nejmenovaných majitelů  

v Jílovém. Existence města Jílové je bezpečně doložena až roku 1554, kdy je uveden 

jílovský zámek jako majetek rytířů z Bünau. Roku 1629 bylo panství prodáno rodině 

Thunů.  V letech 1842 - 1922 sloužil zámek jako přádelna bavlny. Rod Thunů spravoval 

zámek až do roku 1946. [15] 

Po druhé světové válce přešel zámek do majetku státu a byl využíván ke školským 

účelům jako internátní škola. Od roku 2000 je zámek v majetku města a dodnes prochází 

rozsáhlou přestavbou na společenské  a kulturní centrum. V roce 2001 byl zpřístupněn 

veřejnosti. Občané mohou využívat zámecký slavnostní sál pro různé společenské  

a kulturní akce. Součástí zámku je také obřadní síň a městská knihovna. Fotografie zámku 

Jílové je uvedena v příloze č. 2. 

Až do roku 1765 byl ve městě veden hrdelní soud. Do poloviny 19. století zde byly 

provozovány trhy, svou tradici měla v Jílovém u Děčína i těžba nekovových rud.  

Na některých místech jsou dodnes ve skalách zachovány hornické nápisy a značky, známé 

jsou lokality s bývalými šachtami. Dodnes se na Jílovském potoce zachovaly pozůstatky 

mlýnů. [15]  Letecké pohledy na město jsou v příloze č. 3. 

 

2.3. Postavení, působnost města Jílové  

2.3.1. Postavení a působnost města Jílové  
Základem právní  úpravy obcí je Ústava ČR – ústavní zákon č. 1/1993 ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen zákon 

o obcích), s účinností od 01.01.2001, přijatý v rámci reformy veřejné správy a vymezující 

samostatnou a přenesenou působnost obce. Obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů na území, které je vymezeno hranicí území obce. Je veřejnoprávní 

 korporací, která má vlastní majetek a hospodaří s ním, má vlastní finanční prostředky, 
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sestavuje svůj vlastní rozpočet, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec může nést i označení město, pokud 

splňuje stanovené kritéria dle zákona o obcích.[6] 

Obec má právo na samosprávu, úkoly patřící do samosprávy obce (samostatná 

působnost) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce. Svěří–li 

zákon obci výkon státní správy (přenesená působnost), je území obce správním 

obvodem.[4]  

Samostatná působnost obce je výrazem práva obce na samosprávu, tedy správu 

záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů. Například poskytování veřejných 

statků a služeb pro své občany. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, pro 

uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi, 

především uspokojováním potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje, ochrany pořádku  

a bezpečnosti. K výkonu samostatné působnosti může obec vydávat obecně závazné 

vyhlášky nebo činit jiná opatření.[6] [4] Příklady úkolů patřící do samostatné působnosti 

města jsou uvedeny v příloze č. 4.  

Přenesenou působnost obce vykonávají orgány obce pro svůj správní obvod, který 

je totožný s územním obvodem obce a patří do ní povinnosti, které označuje zákon za 

výkon státní správy a svěřuje je k realizaci obcím. [4] Příklady úkolů patřící do přenesené 

působnosti města jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Orgány obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností 

vykonávají přenesenou působnost jak v základním rozsahu svěřeném obcím, tak  

i v rozsahu jim svěřenou zvláštními zákony. Dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, 

je pro město Jílové obcí s rozšířenou a pověřenou působností statutární město Děčín. 
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2.3.2. Organizační struktura města Jílové  

 
Více jsem organizační strukturau města Jílové rozepsala v příloze č. 6. 

 

Město Jílové 

Zastupitelstvo Starosta obce Rada obce Obecní úřad 

Sekretariát 

Odbor finanční 

Odbor místního 
hospodářství 

Odbor správní 

Odbor výstavby a 
správy majetku 

Komise bytová 

Komise sociální 

Komise výstavby 

Stavební úřad  

Odbor kultury 

Komise 
přestupková 
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3  Struktura rozpočtu města Jílové 

3.1. Pojem rozpočet 

Rozpočet je obecně chápán jako peněžní fond, finanční plán, bilance příjmů 

a výdajů, nebo jako nástroj k prosazování cílů veřejné politiky, který by měl zajistit 

solventnost obce dostát svým závazkům. Obecní rozpočty společně s rozpočty krajů a 

státním rozpočtem tvoří propojenou soustavu, ve které jsou jednotlivé články rozpočtu 

samostatné a zároveň mezi sebou provázané finančním vztahem, jímž je dotace a případně 

i návratná finanční výpomoc. [3]  

Rozpočet města se sestavuje jako : 

Vyrovnaný  - je takový rozpočet, kde příjmy a výdaje jsou ve stejné výši. 

Schodkový  - ( deficitní ) rozpočet má příjmy nižší než výdaje. Takový rozpočet 

lze schválit, jestliže lze uhradit schodek finančními prostředky z minulých let prostředky 

z úvěrů a půjček nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů 

Přebytkový - se schvaluje tehdy, pokud jsou příjmy daného roku určeny k využití 

v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. 

3.2. Legislativní vymezení rozpočtu města 

Město Jílové hospodaří podle vlastního rozpočtu příjmů a výdajů s využitím 

vlastních peněžních fondů. Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky jsou od 1. 1. 

2001 stanovena zákonem č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech, v platném znění. Kromě  

tohoto zákona se město řídí i zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

jednotlivých daní, dále zákonem č. 218/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Kontrolu 

hospodaření s rozpočtovými prostředky provádí město Jílové dle zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole, v platném znění. 

3.3. Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je zvláštním druhem řízení, které obec provádí pravidelně, vždy 

jednou za rok, dle rozpočtových zásad, které uvádím v příloze č, 7. Město Jílové 

zpracovává návrh rozpočtu na nový rozpočtový rok (kaledndářní rok) dle Směrnice ke 

zpracování rozpočtu v aktuálním znění, kterou se řídí všichni zaměstnanci, podílející se na 

celém rozpočtovém procesu. [3] 
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Rozpočtový proces se skládá z těchto etap, na sebe navazujících: 

Sestavení návrhu rozpočtu 

Město Jílové vypracovává návrh rozpočtu na budoucí rozpočtový rok.v přímé 

návaznosti na hospodaření v minulých letech, na rozpočtový výhled a vytyčené cíle města, 

s možností použití vytvořených fondů, ale i v návaznosti na rozpis platného státního 

rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, dle platné legislativy.[3] 

Zveřejnění návrhu rozpočtu. 

 Návrh rozpočtu město Jílové zveřejňuje na webových stránkách města a úřední 

desce po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu, aby měli občané města 

možnost uplatnit své připomínky písemně nebo ústně při jednání zastupitelstva. 

Projednání a schválení rozpočtu 

Schvalování rozpočtu se skládá z projednání návrhu a vlastního schválení. 

Projednání rozpočtu se děje na veřejném zasedání zastupitelstva. Schvaluje se jak struktura 

příjmů a výdajů, tak i celková výše rozpočtu. Po schválení rozpočtu se provádí neprodleně 

jeho rozpisem při kterém se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby. [3] 

Rozpočtové provizorium 

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, musí být vždy 

schváleno tzv. rozpočtové provizorium, kterým se obec bude řídit, než schválí rozpočet na 

daný rozpočtový rok. Rozpočtovým provizoriem může být schválený rozpočtový výhled 

na aktuální rok, nebo schválený rozpočet z předchozího roku. [3] 

Hospodaření a změny obecního rozpočtu 

Město Jílové má povinnost během rozpočtového roku hospodařit dle schváleného 

rozpočtu a provádět pravidelnou systematickou kontrolu svého hospodaření. Na základě 

výsledků těchto kontrol má město povinnost provést změnu rozpočtu, která se provádí tzv. 

rozpočtovým opatřením, zejména hrozí-li vznik rozpočtového schodku, nebo dojde-li  

ke změně závazných ukazatelů. [3] 

Kontrola rozpočtového hospodaření 

Město Jílové provádí kontrolu hospodaření dle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, v platném znění, svým kontrolním a finančním výborem na základě 
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zpracovaného „Kontrolního řádu“. Dle ustanovení § 42 zákona o obcích má město 

povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok příslušným okresním 

úřadem nebo odborným auditorem.[3] 

Hodnocení a sestavení přehledu o plnění rozpočtu tzv. závěrečného účtu. 

Závěrečnou kontrolou ročního hospodaření města je po uplynutí kalendářního roku 

sestavení tzv. závěrečného účtu obce.  Závěrečný účet obsahuje podrobné údaje o plnění 

rozpočtu, informace o finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Nedílnou 

součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtům krajů, obcí nebo státním fondům. Návrh závěrečného účtu města je zveřejněn 

na úřední desce po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. [3] 

3.4. Bilance rozpočtu města 

Bilance rozpočtu se dělí na příjmy a výdaje. Příjmy jsou nejdůležitější složkou 

rozpočtu obce, od jejich výše se odvíjí nejen celkové hospodaření obce, ale zejména její 

rozvoj a obnova.  

V roce 2002 došlo k ukončení činnosti okresích úřadů a odpovědnost za výdaje 

přešla na místní úroveň státní správy, převážně na obce a z menší části i na kraje. Objem 

výdajů obecního rozpočtu má rostoucí tendenci, což je nejen odrazem výše uvedené 

odpovědnosti obce za zabezpečení financování veřejného sektoru na svém území, ale  

i odrazem růstu ekonomických ukazatelů jako jsou například: růst cen zboží, materiálu, 

služeb a energií spojených s růstem inflace. 

Příjmy a výdaje bilance rozpočtu jsou rozčleněny dle rozpočtové skladby do těchto tříd: 

3.4.1. Třída 1 – daňové příjmy  
Mezi hlavní příjmy rozpočtu města Jílové patří daně, které obci plynou do rozpočtu  

ze zákona a členíme je na: 

 Místní daně – příkladem je daň z nemovitosti, která je 100% příjmem obce. Daň 

platí vlastníci pozemků a staveb, její výše je určena zákonem. 

 Sdílené daně – jsou převáděny určitým podílem, který je stanoven zákonem  

ze státního rozpočtu do rozpočtu obce. Do sdílených daní patří: 
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1) daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 20,59% z celostátního hrubého 

výnosu této daně[3] 

2) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně ve výši 20,59% 

 z celostátního hrubého výnosu daně[3] 

3) daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, kromě toho co odvádí 

zaměstnatel ve výši 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně[3] 

4) daň z příjmů fyzických osob s vyjímkou výnosů, uvedených v bodech č. 2 

a č. 3 ve výši 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně[3] 

5) daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce místo trvalého 

pobytu ve výši 30% z celostátního hrubého výnosu daně[3] 

6) daň z příjmů právnických osob ve výši 20,59% z celostátního hrubého 

výnosu daně[3] 

Kromě daní plynou do rozpočtu města poplatky místní, správní a poplatky spojené 

s ochrannou životního prostředí. Obec vykonává činnosti, které souvisí se státní správou. 

Z tohoto důvodu vybírá správní poplatky. Sazba správních poplatků je stanovena zákonem 

a je pro celý stát jednotná. Místní poplatky vybírané obcí, mají charakter regulační  

či evidenční. Příklady místních poplatků jsou rozepsány v příloze č. 8. 

3.4.2. Třída 2 – nedaňové příjmy  
Další složkou rozpočtu města Jílové jsou nedaňové příjmy, které vycházejí z aktivit 

obce. Například: Příjmy z pronájmu obecního majetku, příjmy z vlastní hospodářské 

činnosti (poskytování služeb, prodej výrobků nebo zboží) a hospodářské činnosti 

organizací, které obec zřídila či založila, převody prostředků z peněžních fondů obce, 

příjmy ze školného, mýtné. Další nedaňové příjmy obecního rozpočtu města, které mají 

charakter nahodilých a nepravidelných příjmů jsou například : dary, veřejné sbírky, výnosy 

loterií, přijaté pojistné náhrady za škody od pojišťoven. [3] 

3.4.3. Třída 3 – kapitálové příjmy  
Kapitálové příjmy jsou představovány jednorázovými příjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku, z prodeje akcií a majetkových podílů, nebo přijaté dary, příspěvky 
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na pořízení dlouhodobého majetku. Jejich výše závisí na tom, jaký majetek obec vlastní  

a zejména v jaké kvalitě. Nejvýznamnějším majetkem obce je půda. 

3.4.4. Třída 4 – přijaté dotace 
Přijaté dotace doplňují zdroje rozpočtu města Jílové a slouží především k zajištění 

veřejně prospěšných statků na místní úrovni.  

Dotace dělíme na investiční a neinvestiční. Investiční dotace jsou účelově vázané 

dotace a jsou podmíněny spoluúčastí obce na financování daných výdajů, při plnění 

daného účelu, na který byla dotace poskytnuta. Neinvestiční dotace jsou obci poskytovány 

pravidelně, tzn. každoročně a slouží např. k pokrytí nákladů v souvislosti s výkonem státní 

správy prováděné v přenesené působnosti, školství, poskytováním sociální služeb, výplatou 

sociálních dávek občanům, nebo se zabezpečením dopravní obslužnosti. [3] 

Obec přijímá dotace nejen ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu, ale i dotace  

ze státních či evropských fondů. 

Další rozčlenění příjmů uvádím v příloze č. 9. 

3.4.5. Třída 5 – běžné výdaje 
Běžné výdaje jsou výdaje použité na financování běžných potřeb obce  

v příslušném rozpočtovém roce, např. na platy zaměstnanců, na nákup zboží, materiálu, 

energie a služeb, nebo na sociální dávky.  

3.4.6. Třída 6 – kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje jsou kryty zejména kapitálovými příjmy, investičními dotacemi 

nebo investičními účelovými dary, použité na financování investičních potřeb obce, 

rozvojových programů zastupitelstva obce za účelem obnovy, revitalizace a modernizace 

města. Přesahující většinou období jednoho rozpočtového roku a jejich návratnost ve formě 

odpisů je dlouhodobá. [3] 

Členění výdajů z hlediska návratnosti a z hlediska časového jsou uvedeny v příloze 

č. 10. 
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4  Analýza a vývoj rozpočtu města Jílové v letech 2005 – 
2008 

Pro analýzu hospodaření města Jílového jsem si zvolila rozpočtové roky  

2005 – 2008. Město ve sledovaném období procházelo četnými změnami, které přispěly  

k jeho rozvoji, obnově a celkovému zlepšení společenské, kulturní, sociální i životní 

úrovně. Město realizovalo několik významných projektů podporujících nejen 

podnikatelské, ale i občanské aktivity.  

4.1. Hospodaření města  

Rozpočet města byl v letech 2005, 2006 a 2007 schválen jako schodkový, v roce 

2008 jako vyrovnaný. Analýza hospodaření je provedena z příjmů a výdajů po konsolidaci 

- tedy po snížení příjmů a výdajů o příjmy a výdaje, které procházejí účetnictvím obce, ale 

nejsou součástí jejího hospodaření, např. dotace ze státního rozpočtu pro organizace sídlící 

na území obce.[3] 

Jedním z indikátorů hospodaření obce je ukazatel dluhové služby, nebo-li podíl 

všech splátek leasingů, úvěrů a půjček včetně úroků na celkových příjmech obce ve 

sledovaném roce. Dle Usnesení vlády ČR č. 1395/2008 - o monitoringu hospodaření obcí 

nesmí být ukazatel dluhové služby větší než 25%.[27] 

Město Jílové mělo ve sledovaných letech ukazatel dluhové služby pod limitem 

stanoveným státem, což znamená že splnilo podmínku dle výše uvedeného usnesení vlády, 

viz Tabulka 1 Ukazatel dluhové služby města v letech 2005 - 2008. Tento ukazatel 

zobrazuje míru zadlužení obce vůči obecnímu rozpočtu. 

Tabulka 1 Ukazatel dluhové služby města v letech 2005 - 2008 

Rok 2005 2006 2007 2008
Ukazatel dluhové služby v  % 2,03 1,91 1,75 1,52

Zdroj: Ekonomický odbor města Jílového, závěrečné účty města, viz příloha č. 20 

4.2. Výsledek hospodaření ve sledovaných letech 

Město Jílové svým hospodařením střídalo deficitní a přebytkové bilance, viz 

Tabulka 2 Přehled výdajů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008 a viz Obrázek 1 

Vývoj výsledku hospodaření  letech 2005 – 2008 a viz Obrázek 2 Přehled příjmů a výdajů 
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v letech 2005 – 2008. Přebytky bilance město posílilo svůj finanční účet, aby posléze 

těmito úsporami financovalo deficity rozpočtu následujících let. 

Tabulka 2 Přehled výdajů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008 

v tisících Kč
ROK 2005 2006 2007 2008
Celkem příjmy 55 286 56 265 53 420 57 404
Celkem výdaje 53 865 59 072 52 644 58 696
Bilance 1 421 - 2 807 776 - 1 292

Zdroj: Ekonomický odbor města Jílového, závěrečné účty města, viz příloha č. 20 

Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 - 2008
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Hospodářské výsledky ve sledovaném období : 

Rok 2005 - přebytek rozpočtu 1 421 tisíc korun vlivem úspor u běžných  

i kapitálových výdajů. Nebyly realizovány některé schválené investiční akce např.: 

zhotovení projektových dokumentací a pokračování v rekonstrukci městského úřadu. 

Město nedodrželo schválený rozpočet na tento rok, který byl navržen jako schodkový. 

Rok 2006 – deficit rozpočtu -2 807 tisíc korun, město realizovalo projekt 

„Rekonstrukce objektu č.p. 157, Mírové náměstí, Jílové“ v rehabilitační centrum  

a poměrnou část projektu financovalo ze svého rozpočtu. V tomto roce dodrželo schválený 

deficitní rozpočet.  

Rok 2007 – přebytek rozpočtu 776 tisíc korun, úspora běžných příjmů, město 

obdrželo účelovou dotaci ve výši 800 tisících korun od Ministerstva vnitra. Město 

nedodrželo schválený rozpočet na tento rok, který byl navržen jako schodkový. 

Rok 2008 – deficit rozpočtu -1 292 tisíc korun, v tomto roce byly zahájeny projekty 

„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jílové“ a „Zvýšení bezpečnosti dopravy 

v Jílovém“ zadáním vypracování projektové dokumentace, které muselo hradit z vlastních 

zdrojů. Město nedodrželo schválený rozpočet, který byl navržen jako vyrovnaný. 

4.3. Strukrura příjmů města v letech 2005 – 2008 

Přehled příjmů města Jílové za sledovaném obobí je uveden viz Tabulka 3 Přehled 

příjmů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008  a zobrazen viz Obrázek 3 Přehled 

příjmů v letech 2005- 2008. 

Tabulka 3 Přehled příjmů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008 

v tisících Kč
Příjmy: Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
Daňové 38 706 37 282 40 582 43 561
Nedaňové 8 197 7 926 8 500 9 542
Kapitálové 5 828 5 698 1 498 1 753
Dotace 2 855 5 359 2 840 2 548
Celkem příjmy 55 586 56 565 53 644 57 404

Zdroj: Ekonomický odbor města Jílového, závěrečné účty města, viz příloha č. 20 

Hlavním příjmem města jsou daňové příjmy a vyjadřují finanční závislost obce na 

státu. V roce 2005 tvořily 69,63% a v roce 2006 tvořily 66,26% celkových příjmů. Daňové 

přijmy jsou závislé na počtu obyvatel města. Vývoj obyvatel je znázorněn na obrázku č. 4, 
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ze kterého je zřejmé, že pokles obyvatel v roce 2006 měl následně negativní efekt v daňové 

výtěžnosti, tedy poklesem daňových příjmů o 3,68% oproti roku 2005. Od roku 2007 mají 

daňové příjmy rostoucí tendenci a v roce 2007 tvořily 75,96% a v roce 2008 tvořily 

75,88% celkových příjmů města. Největší podíl na daňových příjmech obce měla ve 

sledovaných letech daň z přidané hodnoty (dále jen DPH), daň z příjmů fyzických osob a 

daň z příjmů právnických osob. 
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Obrázek 4 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2008. Zdroj: [10] 

Nedaňové příjmy v roce 2005 tvořily 14,75%, v roce 2006 pak 14,09%, v roce 

2007 tvořili 15,93% a v roce 2008 je zaznamenán nárůst na 16,65% celkových příjmů 
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obce. Nejvyšší podíl na nedaňových příjmech měly příjmy z pronájmu obecního majetku  

a příjem z poskytovaných služeb. 

Kapitálové příjmy v roce 2005 tvořily 10,48%, v roce 2006 tvořily 10,13% 

celkových příjmů města. V těchto letech obec prodala ze svého majetku plynové přípojky 

Severočeské plynárenské, a.s., Děčín v hodnotě 4 686 tisíc korun v roce 2005 a 4 293 tisíc 

korun v roce 2006. Od roku 2007 je zaznamenán pokles kapitálových příjmů. V roce 2007 

tvořily 2,8% a v roce 2008 3,1%  celkových příjmů obce, tvořené zejména příjmy z prodeje 

obecního majetku (obecních bytů). 

Dotace ve sledovaných letech jsou poskytovány obci na výkon státní správy, 

výjimkou byl rok 2006, kdy městu byla poskytnuta dotace ve výši 3 148 tisíc korun  

od Ministerstva pro místní rozvoj a rok 2007, kdy město obdrželo účelovou dotaci ve výši 

800 tisíc korun od Ministerstva vnitra. 

Rozbor jednotlivých příjmových skupin dle rozpočtových položek za roky 2005 – 

2008 je uveden v příloze č. 11. Zastoupení jednotlivých druhových příjmů v celkovém 

rozpočtu města je zobrazen viz Obrázek 5 Poměr jednotlivých druhových příjmů na 

celkových příjmech. 

Poměr druhových příjmů na celkových příjmech
v letech 2005 - 2008
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Obrázek 5 Poměr jednotlivých druhových příjmů na celkových příjmech 
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4.4. Struktura výdajů města v letech 2005 – 2008 

Město dle rozpočtové skladby rozděluje své výdaje na běžné a kapitálové, viz 

Tabulka 4 Přehled výdajů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008 a Obrázek 6 Přehled 

výdajů v letech 2005 – 2008. Běžné výdaje byly použity např. na opravy komunikací, sběr 

odpadu, platy a odvody sociálního a zdravotního pojištění, nákup materiálu, energie, 

služby, péči o městskou zeleň. Kapitálové výdaje byly použity např. na obnovu obecních 

komunikací a historických kulturních památek. Podrobněji jsou rozepsány v kapitole 

Vývoj kapitálových příjmů a výdajů. 

Rozbor jednotlivých výdajových skupin dle rozpočtových položek za roky 2005 – 

2008 je uveden v příloze č. 12. 

Tabulka 4 Přehled výdajů rozpočtu města Jílové v letech  2005 – 2008  

v tisících Kč
Výdaje: Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
Běžné 46 215 49 299 47 514 51 750
Kapitálové 7 650 8 669 5 130 6 946
Celkové  výdaje 53 865 59 072 52 644 58 696

Zdroj: Ekonomický odbor města Jílového, závěrečné účty, viz příloha č. 20 
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Obrázek 6 Přehled výdajů v letech 2005 – 2008  
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4.5. Vývoj kapitálových příjmů a výdajů v letech 2005 - 2008 

K naplnění cíle mé práce jsem si vybrala kapitálové příjmy a výdaje, jelikož jsou to 

hlavní prostředky, které slouži k obnově a rozvoji města. Dle Tabulka 5 Kapitálové příjmy 

a výdaje v letech 2005 – 2008 je zřejmé, že bilance kapitálových příjmů a výdajů za celé 

sledované období má deficitní výsledek. Město svými kapitálovými příjmy nepokrylo 

kapitálové výdaje a deficity hradilo z běžných příjmů města. Kapitálové příjmy měly 

klesající tendenci, kapitálové výdaje naopak rostoucí tendenci, viz Obrázek 7 Vývoj 

kapitálových příjmů a výdajů v letech 2005 – 2008.  

Tabulka 5 Kapitálové příjmy a výdaje v letech 2005 – 2008 

v tisících Kč 
 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
Kapitálové příjmy celkem 5 828 5 698 1 498 1 753
Kapitálové výdaje celkem 7 650 8 669 5 130 6 946
Bilance  -1 822 -2 971 -3 632 -5 193

Zdroj: Ekonomický odbor města Jílového, závěrečné účty města, viz příloha č. 20 

 

Rozbor kapitálových příjmů a výdajů města Jílové v letech 2005 – 2008 je uveden 

v příloze č. 13. 

 

Vývoj kapitálových příjmů a výdajů v letech 2005 - 2008

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008

Sledované období

v 
tis

íc
h 

K
č

Kapitálové příjmy celkem Kapitálové výdaje celkem Bilance 

 

Obrázek 7 Vývoj kapitálových příjmů a výdajů v letech 2005 – 2008 
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4.5.1. Kapitálové příjmy  
Nejdůležitějšími zdroji, sloužící k realizaci projektů v rámci obnovy města jsou 

vlastní kapitálové příjmy města a investiční dotace ze státního rozpočtu, státních nebo 

evropských fondů. Město Jílové během sledovaného období, nezískalo žádnou dotaci 

z evropských fondů. Vývoj investičních příjmů je znázorněn viz Obrázek 8 Vývoj 

investičních příjmů v letech 2005 – 2008. 

Vývoj investičních příjmů v letech 2005 - 2008
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Obrázek 8 Vývoj investičních příjmů v letech 2005 – 2008 

Ze státního nebo krajského rozpočtu a státních fondů získalo město tyto dotace: 

 v roce 2005 získalo investiční dotaci ve výši 109 tisíc korun z krajského rozpočtu 

Ústeckého kraje na vybudování počítačové sítě v budově městského úřadu. 

 v roce 2006 získalo účelovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši  

3 148 tisíc korun na rekonstrukci budovy č.p. 157  na rehabilitační středisko. 

 v roce 2007 obdrželo město účelovou dotaci ve výši 800 tisíc korun od Ministerstva 

vnitra na zakoupení požárního vozidla pro místní sbor požární ochrany. 

 v roce 2008 obdrželo investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun z krajského rozpočtu 

Ústeckého kraje na realizaci projektu 1. změna  územního plánu sídelního útvaru 

Jílové. 

Vlastní kapitálové příjmy města byly ve sledovaném období  tvořeny převážně  

ze 100% příjmy za prodej obecního majetku, zejména prodejem obecních bytů do 
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vlastnictví občanů. Výjimku tvořily roky 2005 a 2006, ve kterých obec prodala plynové 

přípojky, firmě Severočeské plynárenské, a.s., Děčín. 

4.5.2. Kapitálové výdaje  
Kapitálové výdaje byly použity na financování investičních potřeb obce, 

rozvojových programů zastupitelstva obce za účelem obnovy, revitalizace a modernizace 

města. Ve sledovaném období nebyly kapitálové výdaje zcela pokryty kapitálovými příjmy  

viz Tabulka 5 Kapitálové příjmy a výdaje v letech 2005 – 2008. Deficity ve fiancování 

kapitálových výdajů město pokrylo běžnými příjmy. 

V roce 2005 město Jílové použilo kapilálové výdaje např. na zakoupení 

víceúčelového vozidla v hodnotě 2 284 tisíc korun, rekonstrukci interiéru zámku Jílové – 

nové podlahy, osvětlení, sanace zdiva v hodnotě 2 998 tisíc korun, na rekonstrukci 

interiéru budovy městského úřadu v hodnotě 740 tisíc korun, na zhotovení počítačové sítě 

v budově městského úřadu v hodnotě 620 tisíc korun. 

Kapitálové výdaje v roce 2006 byly použity např. na rekonstukci staré budovy na 

rehabilitační středisko v hodnotě 6 658 tisíc korun, rekonstrukci 2. podlaží zámku Jílové – 

zakoupení pódia do slavnostního sálu v hodnotě 691 tisíc korun, na demolici domu Modrá 

č.p. 33, který vyčníval do komunikace, na vzniklém prostranství bude vybudována 

autobusová zastávka v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém“. 

V roce 2007 byly použity kapitálové výdaje na např. pořízení nového hasičského 

auta v hodnotě 1 836 tisíc korun, zakoupení nových výjezdových aut  pro městskou policii, 

dům s pečovatelskou službou a městský úřad v hodnotě 1 807 tisíc korun, na 1. změnu 

územního plánu a architektonickou studii revitalizace Mírového náměstí v hodnotě 425 

tisíc korun. 

V roce 2008 byly použity kapitálové výdaje např. na rekonstrukci silničního mostu 

přes Jílovský potok v hodnotě 1 320 tisíc korun, na zhotovení projektové dokumentace na 

sportovní a rekreační oázu v hodnotě 438 tisíc korun a na revitalizaci města Jílové 

v hodnotě 2 308 tisíc korun, na zakoupení víceúčelového auta pro technickou správu 

komunikací a zeleně v hodnotě 1 999 tisíc korun. 

Kapitálové výdaje financované dotacemi ze státního rozpočtu jsou znázorněny viz 

Obrázek 9 Kapitálové výdaje financované investičními dotacemi ze státního rozpočtu. 
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Obrázek 9 Kapitálové výdaje financované investičními dotacemi ze státního rozpočtu 

 

Podíl kapitálových výdajů sle zdroje finncování je znázorněn na Obrázek 10 Podíl 

kapitálových výdajů dle zdroje krytí v letech 2005 – 2008. 
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Obrázek 10 Podíl kapitálových výdajů dle zdroje krytí v letech 2005 – 2008 
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4.6. Projekty a investiční akce města Jílové v letech 2005 -2008 

Během sledovaného období město procházelo řadou změn, realizovalo řadu 

projektů a investičních akcí, které pozitivně ovlivnily nejen samotný vzhled města, ale 

i úroveň života obyvatel. K realizaci těchto změn bylo zapotřebí financí, které město 

čerpalo z  vlastních kapitálvých příjmů nebo přijatých dotací. Investice, které se významně 

podílely na obnově města a života v něm, jsem rozdělila dle jednotlivých let. 

4.6.1. Rok 2005 
Projekt „Rekonstrukce zámku Jílové“ 

V roce 2000 město převzalo zámek do svého vlastnictví a zahájilo rozsáhlou 

rekonstrukci této historické budovy. V uplynulých letech, i ve sledovaném období  

2005 – 2008, je tento projekt financován z kapitálových příjmů města. V roce 2005 bylo 

investováno 2 998 tisíc korun do rekonstrukce interiéru 1. patra, z výčtu stavebních prací 

uvádím např. pořízení nového osvětlení, sanaci zdiva, podlah a vybudování nové 

vodovodní přípojky včetně rozvodů vody v zámku. Rekonstrukce zámku bude pokračovat 

dle schválené studie i v následujících letech. Obrázky obnoveného interiéru zámku jsou 

zobrazeny v příloze č. 14. 

Investiční akce „Nákup víceúčelového vozidla“ 

V roce 2005 bylo zakoupeno víceúčelové vozidlo MultiCar za 2 284 tisíc korun, 

sloužící k údržbě komunikací a veřejné zeleně ve městě. Toto vozidlo bylo hrazeno 

z kapitálových příjmů města. 

4.6.2. Rok 2006 
Projekt „Rekonstrukce objektu č.p. 157, Mírové náměstí, Jílové“  

Nejvýznamnějším projektem města v roce 2006 byla „Rekonstrukce objektu č.p. 

157, Mírové náměstí, Jílové“. V rámci tohoto projektu se budova rekonstruovala na 

rehabilitační středisko, které ve městě chybělo.  

Objekt je součásti komplexu budov patřící k zámku, budova je památkově chráněna 

a zapsána na seznamu památek České republiky. Dříve tato budova sloužila 

k hospodářským a provozním účelům, ale v posledních letech nebyla městem využívána. 

V roce 2004 město zahájilo projekt zadáním vypracování projektové dokumentace. 

V  prosinci roku 2005 proběhlo výběrové řízení, dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
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zakázkách, které vyhrála firma Děčínský stavební podnik, s.r.o., Děčín. V roce 2006 město 

získalo účelovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Regionální 

program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu“.[18] [19] 

Celkové náklady projektu            :  5 248 000,00 Kč 

Financování -  z rozpočtu města  :  2 100 000,00 Kč 

  z dotace                :  3 148 000,00 Kč 

Výstavba rehabilitačního střediska doplnila chybějící článek služeb a zkvalitnila 

služby v oblasti zdravotní péče o občany města. Fotografie objektu je v příloze č. 15. 

4.6.3. Rok 2007 
Investiční akce „Nákup požárního vozidla“ 

V roce 2007 město Jílové zakoupilo nové požární vozidlo pro místní požární sbor 

za celkovou hodnotu 1 836 tisíc korun. Ministerstvo vnitra poskytlo na zakoupení tohoto 

vozu  investiční účelovou dotaci ve výši 800 tisíc korun. 

Celkové náklady                         : 1 836 000,00 Kč 

Financování  - z rozpočtu města : 1 036 000,00 Kč 

  z dotace               :    800 000,00 Kč 

Další investiční akcí města v roce 2007 bylo zakoupení 3 nových osobních vozů 

pro Městskou policii Jílové v celkové hodnotě 1 807 tisíc korun. Zakoupení vozů město 

financovalo z kapitálových příjmů i běžných příjmů.  

4.6.4. Rok 2008  
Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém“  

Středem města prochází silnice č. 1/13, která je hlavní dopravní tepnou mezi městy 

Děčín a Teplice. Tato silnice se napojuje na novou dálnici D8, z tohoto důvodu je nejvíce 

vyhledávanou silnicí řidiči kamionové dopravy. Město s tímto problémem nárůstu dopravy 

muselo začít řešit  bezpečnost dopravy v obci. V roce 2008 byla zahájena v rámci tohoto 

projektu realizace I. etapy projektu s názvem „Projektová dokumentace ke stavbám na 

silnici č. 1/13“, který bude řešit chybějící autobusové zastávky, včetně přechodů pro 

chodce na této silnici. Na tento projekt město Jílové obdrželo dotaci od Státního fondu 

dopravní infrastruktury ve výši 519 tisíc korun. 
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Celkové náklady                         :  825 000,00 Kč 

Financování  - z rozpočtu města :  306 000,00 Kč 

  z dotace               :  519 000,00 Kč 

Projekt bude dále realizován v následujících letech a jeho náklady budou činit 19 

468 tisíc korun. Projekt bude financován takto: dotací ve výši 8 557 tisíc korun od Státního 

fondu dopravní infrastruktury, částkou 2 100 tisíc korun z rozpočtu města a částkou 8 811 

tisíc korun od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Chomutov na základě smlouvy o 

spolupráci.[21] 
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5  Rozpočtový výhled města Jílové 

Zpracováním rozpočtového výhledu přináší obci nejen zkvalitnění řízení 

hospodaření, ale i zjednodušení zpracování rozpočtu běžného roku, nebo odvrácení hrozby 

možného přeúvěrování a usnadnění projednávání úvěrů s peněžními ústavy. Problém, se 

kterým se může obec při sestavování rozpočtového výhledu setkat je např. schopnost 

odhadu budoucích příjmů a jejich meziročního růstu, jelikož vývoj příjmů obce závisí na 

vývoji makroekonomických ukazatelů, zejména na vývoji míry nezaměstnanosti, růstu 

produktu a míry inflace. Tyto makroekonomické ukazatele ovlivňují výši daní, které 

plynou od soukromého sektoru do rozpočtu obce.[4] 

5.1. Pojem rozpočtový výhled 

Obce mají pro své finanční hospodaření povinnost sestavovat rozpočet na jeden 

rozpočtový rok, ale od roku 2001 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 

(dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) mají stanovenou povinnost sestavovat 

rozpočtový výhled. Rozpočtový rok je zpravidla shodný s kalendářním rokem. Rozpočtový 

výhled je pomocný nástroj, který slouží obcím jako střednědobý  finanční, ale i investiční 

plán. Obsahuje údaje o budoucích příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích  

a pohledávkách, o plánovaných investičních akcích a jejich krytí finančními zdroji 

z obecních fondů nebo dotacemi. [4] 

5.2. Sestavení rozpočtového výhledu 

Při sestavování rozpočtového výhledu by měla mít obec zpracovanou analýzu 

svého hospodaření minimálně za tři uplynulé rozpočtové roky. Získaná data rozčlenit na 

příjmy stálé, příjmy z vlastní činnosti a příjmy nahodilé. Výdajové položky rozčlenit na 

výdaje stálé, kapitálové a výdaje mimořádné, které nejsou nutné, ale souvisejí s politikou 

zastupitelstva, např. příspěvky na sport, kulturu a příspěvky charitativní.  

V případě, že má obec zpracovaný plán investic, na základě územního plánu nebo 

programu rozvoje, měla by rovněž tyto údaje v rozpočtovém výhledu zohlednit. Dalším 

krokem při sestavení rozpočtového výhledu je zahrnutí dluhové služby podle úvěrových 

smluv, včetně úroku. Meziročně pak uplatnit stanovený procentuální nárůst u pravidelně se 

opakujících příjmů a výdajů. 
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5.3. Rozpočtový výhled města na roky 2009 - 2014 

Město Jílové má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2009 – 2014, který vychází 

z rozboru hospodaření v letech 2005 – 2007, viz Tabulka 6 Rozpočtový výhled města. 

V roce 2009 a v roce 2011 město má navžen deficitní výsledek hospodaření, viz 

Obrázek 11 Vývoj výsledku hospoděření v letech 2009 – 2014, jelikož v roce 2009 bude 

dokončen projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jílové“ a v roce 2011 projekt 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém“. 

Vývoj výsledku hospodaření v letech  2009 - 2014
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Obrázek 11 Vývoj výsledku hospoděření v letech 2009 – 2014 

Tabulka 6 Rozpočtový výhled města  

              v tis. Kč 
  Rok 2009 Rok 2010  Rok 2011 Rok 2012 Rok  2013  Rok 2014
Příjmy             
Daňové 42 700 42 550 42 700 42 700 42 700 42 700
Nedaňové 9 400 9 700 9 500 9 500 9 500 9 500
Kapitálové 550 2 000 500 500 500 500
Dotace 2 000 10 550 69 500 2 000 2 000 2 000
Přijaté úvěry 29 800 30 000 13 245 0 0 0
Celkem příjmy 84 450 94 800 135 445 54 700 54 700 54 700
Výdaje         
Běžné 53 100 51 000 53 000 53 000 53 000 53 000
Kapitálové 34 900 39 550 13 245 0 0 0
Splátky úvěrů  804 3 770 69 901 1 686 1 686 1 687
Celkem výdaje 88 804 94 320 136 146 54 686 54 686 54 687

Bilance -4 354 480 -701 14 14 13

Zdroj : Ekonomický odbor města Jílového, dokument rozpočtový výhled města, viz příloha č. 20 
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5.3.1. Plán příjmů 
Daňové i nedaňové příjmy jsou naplánovány dle rozboru příjmů v letech  

2007 -2008 a zůstávají neměnné po celou dobu rozpočtového výhledu. Daňové příjmy 

roční plán v letech 2009 – 2014 ve výši 42 700 tisíc korun, nedaňové příjmy roční plán  

9 500 tisíc korun.  

Kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 500 tisíc korun, kromě roku 2010, ve 

kterém dochází k jejich navýšení z důvodu plánovaného prodeje obytného domu. 

 Největší proměnlivost zaznamenáme u přijatých dotací. Městu Jílové na základě 

rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad byla v dubnu 2009 

schválena dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj středních a malých měst na 

projekt „Revitalizace a regenerace centra města Jílové“. Tuto dotaci bude čerpat v roce 

2011.  

Další položkou příjmů jsou přijaté půjčky či úvěry. V roce 2009 byl městu 

poskytnut úvěr na předfinancování výše zmiňovaného investičního projektu v celkové výši  

73 000 tisíc korun. Čerpání tohoto úvěru je dle požadavků města na potřebu financování 

projektu rozloženo do let 2009 – 2011 a to takto: v roce 2009 bude čerpáno 29 800 tisíc 

korun na zahájení stavebních prací, např. odstranění stávajících inženýrských sítí, v roce 

2010 bude čerpána částka 30 000 tisíc korun na další stavební práce, např. vybudování 

nových inženýrských sítí, nové komunikace a parkoviště. V roce 2011 bude čerpána částka 

13 245 tisíc korun na dokončení revitalizace náměstí, např. nové osvětlení, vybudování 

odpočinkových míst určených k relaxaci občanů. 

Celkové příjmy města do roku 2011 mají rostoucí tendenci z důvodu přijatého 

úvěru a dotace z evropského fondu. Od roku 2012 jsou ve výši 54 700 tisíc korun. 

5.3.2. Plán výdajů 
Běžné výdaje jsou plánovány dle rozboru běžných výdajů v letech 2007 - 2008 

v částce  53 100 tisíc korun. 

Kapitálové výdaje v roce 2009  jsou plánovány na hodnotu 34 900 tisíc korun, 

z toho bude proinvestováno 29 800 tisíc korun na projekt „Revitalizace a regenerace centra 

města Jílové“ a 5 100 tiísc korun bude použito na financování nového projektu „Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v Jílovém“. V roce 2010 jsou plánovány na hodnotu 39 550 tisíc 

korun, z toho 30 000 tisíc korun bude použito na projekt „Revitalizace a regenerace centra 
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města Jílové“ a 9 550 tisíc korun bude použito na financování projektu „Zvýšení 

bezpečnosti dopravy v Jílovém“. V roce 2011 jsou plánovány kapitálové výdaje na částku 

13 245 tisíc korun, které budou použity na financování dokončení projektu „Revitalizace a 

regenerace centra města Jílové“. Od roku 2012 jsou kapitálové výdaje plánovány na 

nulovou hodnotu, v těchto letech město nepočítá s realizací investičních akcí. 

Výdaje na splátky přijatých úvěrů se během let rozpočtového výhledu výrazně liší. 

V roce 2009 jsou naplánovány na částku 804 tisíc korun, kterou tvoří splátka úvěru na 

rekonstrukci objektu v rehabilitační středisko. Tento úvěr bude splacen v roce 2010. V roce 

2010 jsou do plánu splátek úvěrů zahrnuty splátky úvěru ve výši 804 tisíc na rekonstrukci 

rehabilitačního střediska a splátky ve výši 2 966 tisíc korun za poskytnutý úvěr na projekt 

„Revitalizace a regenerace centra města Jílové“. V roce 2011 jsou plánovány splátky úvěrů 

na částku 69 901 tisíc korun. Toto navýšení je plánováno z důvodu vyplacení dotace 

z evropského fondu a následné částečné umoření touto dotací poskytnutého úvěru na 

projekt „Revitalizace a regenerace centra města Jílové“. Od roku 2012 jsou plánovány 

splátky úvěru na rekonstrukci náměstí ve výši 1 686 tisíc korun.  

Celkové výdaje města do roku 2011 mají rostoucí tendenci z důvodu realizace dvou 

velkých projektů na obnovu města. Od roku 2012 jsou ve výši 54 686 tisíc korun 

5.4. Vlastní návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2014 

Při rozboru rozpočtového výhledu města Jílové jsem zjistila, že město nadhodnotilo 

daňové příjmy, které neodpovídají skutečnosti. Nadhodnocení daňových příjmů bylo 

způsobeno špatnou analýzou daňových příjmů z minulých let, a město nebralo v úvahu 

možný negativní vývoj ekonomiky v zemi. 

Navrhuji svůj rozpočtový výhled na roky 2010 - 2014, ve kterém upravím daňové 

příjmy dle skutečnosti v letech 2005 - 2008 a navrhnu opatření ke snížení běžných výdajů 

a zvýšení nedaňových příjmů. 

Při zpracování mého návrhu rozpočtového výhledu jsem vycházela z rozpočtového 

výhledu města Jílové, jednotlivé položky rozpočtového výhledu  jsem konzultovala 

s ekonomickým odborem města, z hlediska důležitosti a nezbytnosti výdajů. 
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5.4.1. Rok 2009 - komentář 
Porovnání plnění rozpočtového výhledu se skutečným čerpáním rozpočtu v roce 

2009, jsem provedla na základě účetního výkazu Fin 2 - 52M, jelikož město Jílové v době 

zpracovávání mé bakalářské práce nemělo k dispozici zpracovanou a schválenou účetní 

závěrku za rok 2009, Závěrečný účet města Jílové nebo zprávu nezávislého auditora. Rok 

2009 jsem vyjmula z mého návrhu rozpočtového výhledu, protože již uplynul a sestavit na 

tento rok rozpočtový výhled již není aktualní. V Tabulka 7 Rozpočtový výhled a skutečné 

čerpání rozpočtu v roce 2009 jsem zhodnotila rozpočtový výhled města a skutečné čerpání. 

Tabulka 7 Rozpočtový výhled a skutečné čerpání rozpočtu v roce 2009 

v tisících Kč 
 Rok 2009 Rok 2009 
 Rozpočtový výhled Skutečnost 
Příjmy   -  daňové 42 700 38 515
                   nedaňové 9 400 10 207
                   kapitálové 550 548
                   dotace 2 000 5 842
                   přijaté úvěry 29 800 29 550
Celkem příjmy 84 450 84 662
Výdaje -  běžné 53 100 51 146
                 kapitálové 34 900 38 399
                 splátky úvěrů 804 804
Celkem výdaje 88 804 90 349
Bilance -4 354 -5 687

Zdroj: Ekonomický úsek města Jílové, účetní výkaz Fin 2 – 2M, rozpočtový výhled města, viz příloha č. 20  

Dle Tabulka 7 Rozpočtový výhled a skutečné čerpání rozpočtu v roce 2009 je 

patrný velký propad v daňových příjmech o -4 185 tisíc korun, zejména v dani z příjmu 

fyzických i právnických osob. Přírůstek u nedaňových příjmů o 807 tisíc korun je ovlivněn 

zvýšením tržeb za pronájem obecního majetku. Na základě snížení daňové výtěžnosti 

v roce 2009, město snížilo běžné výdaje, zejména odložením naplánovaných akcí, např. 

nákup drobného hmotného majetku či opravy nemovitostí. Skutečné kapitálové výdaje 

v roce 2009 vzrostly o 3 149 tisíc korun oproti rozpočtovému výhledu, neboť město Jílové 

pokračovalo v realizaci projektu „Revitalizace a obnova centra města Jílové“ a na základě 

schválené dotace zahájilo realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě 

Jílové“. Deficitní hospodářský výsledek město financovalo ze zdrojů vytvořených 

v minulých letech. 
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5.4.2. Vlastní návrh rozpočtového výhledu města Jílové na roky 2010 -2014  
V Tabulka 8 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2014 je mnou 

zpracovaný návrh rozpočtového výhledu. Příjmy i výdaje jsem upravila dle skutečného 

čerpání ve sledovaných letech.  

Tabulka 8 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2014 

  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Příjmy                                                                                                                            v tisících Kč
Daňové 39 730 39 730 39 730 39 730 39 730
Nedaňové 9 771 9 961 9 961 9 961 9 961
Kapitálové 2 000 500 500 500 500
Dotace 10 550 69 500 2 000 2 000 2 000
Přijaté úvěry 30 000 13 245 0 0 0
Celkem příjmy 92 051 132 936 52 191 52 191 52 191
Výdaje       
Běžné 48 379 50 239 50 239 50 239 50 239
Kapitálové 39 550 13 245 0 0 0
Splátky úvěrů 3 770 69 901 1 686 1 686 1 687
Celkem výdaje 91 699 133 385 51 925 51 925 51 925

Bilance 352 -449 266 266 266

 

Porovnání vývoje výsledku hospodaření rozpočtového výhledu města a mého 

návrhu rozpočtového výhledu je znázorněn viz Obrázek 12 Porovnání vývoje výsledků 

hospodaření v letech  2010 – 2014. 

 Při sestavování mého návrhu rozpočtového výhledu, dle mých úprav v příjmech i 

výdajích, jsem zjistila, že výsledek hospodaření v roce 2011 je deficitní, viz Tabulka 8 

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2014 a viz Obrázek 12 Porovnání vývoje 

výsledků hospodaření v letech  2010 – 2014. 

Dle vývoje daňových příjmů během roku, bych na konci rozpočtového období 

navrhla změnu rozpočtového výhledu, vynecháním tvorby fondu oprav a rozvoje ve výši 

500 tisíc korun. Touto změnou bych se pokusila zabránit deficitnímu výsledku 

hospodaření, jak je znázorněno na obrázku č. 13. Výsledek hospodaření by pak činil  

51 tisíc korun. 
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Obrázek 12 Porovnání vývoje výsledků hospodaření v letech  2010 – 2014 

Porovnání výsledku hospodaření v letech 2010 - 2014 
- vynecháním tvorby Fondu oprav a rozvoje v roce 2011
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Obrázek č.13 Porovnání vývoje výsledků hospodaření v letech  2010 – 2014 – vynechána tvorba 
Fondu oprav a rozvoje v roce 2011 

5.4.3. Návrh na úpravu daňových příjmů v letech 2010 - 2014 
Výše daňových příjmů je odvozena od počtu obyvatel, dále na počtu fyzických a 

právnických osob na území obce podnikajících. Z tohoto důvodu nelze výši daňových 

příjmů ovlivnit. Město při sestavování rozpočtového výhledu v roce 2008, v době světové 

hospodářské krize, mělo vzít v úvahu budoucí negativní vývoj české ekonomiky, jehož 

dopad se odráží na snížení daňových příjmů. Daňové příjmy jsem upravila dle vývoje 

v letech 2005 – 2009. 

V roce 2009 opět město Jílové zaměřilo svou aktivitu na podporu bydlení a začalo 

realizovat projekt „Rodinné domy Kamenná“. Projekt byl odstartován v roce 2002, ale 

v letech 2004 – 2008 město odkládalo jeho realizaci. V roce 2009 byly opět zahájeny na 

vymezeném území úpravy terénu a zhotovení inženýrských sítí. Od roku 2011 má město 
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Jílové v plánu prodávat jednotlivé pozemky, připravené na výstavbu rodinných domů. 

Odprodejem pozemků dojde nejen ke zvýšení kapitálových příjmů, ale následně i ke 

zvýšení daňových příjmů, v důsledku přistěhování nových obyvatel. 

5.4.4. Návrh na úpravu nedaňových příjmů v letech 2010 - 2014 
U nedaňových příjmů jsem hledala nejprve možnosti v pronájmů obecního majetku, 

ale po konzultaci s ekonomem města Jílové jsem dospěla k závěru, že město pronajímá 

všechny své nebytové nemovitosti a prostory. Svoji pozornost jsem zaměřila na kulturní 

akce a vybírání parkovného na novém náměstí. 

Návrh č.1 – město Jílové pořádá  ročně 3 velké kulturně společenské akce (např. 

Jílovské slavnosti, Vánoční trhy, Zámecká kramle). Na tyto akce město zajišťuje kulturní 

program. Všechny tři akce jsou několikadenní a bez výběru vstupného. Jednotlivé akce 

navštíví průměrně 35% obyvatel města, dle informací z  městského úřadu. 

Navrhuji od roku 2010 na tyto akce vybírat vstupné  15 Kč pro dospělé občany, děti 

zdarma. Město Jílové má 5 270 obyvatel, z toho je 15% dětí. Z následujícího výpočtu 

vyplývá, že by město získalo cca 71 tisíc korun, které by z části pokryly náklady spojené 

s pořádáním těchto akcí. Výpočet: 5 270 obyvatel → 35% účast = 1 845 obyvatel – 277 

dětí = 1568 obyvatel × 3 akce × 15 Kč = 70 560,00 Kč  

Návrh č. 2 – v roce 2011 bude dokončena revitalizace náměstí. Na náměstí  

vznikne 25 nových parkovacích míst. Navrhuji vybírat parkovací poplatek pomocí 

parkovacího automatu v minimální výši 5 Kč za 30 minut parkování, ve dnech pondělí až 

pátek a v denních hodinách od 8 hodin do 16 hodin s předpokladem 75% využití 

parkoviště. Z následujícího výpočtu vyplývá, že by město získalo 360 tisíc korun po 

odečtení nákladů spojených s provozem automatu. Výpočet: 8 hodin denně × 5 dní v týdnu  

× 52 týdnů v roce = 2 080 hodin ročně × 25 míst = 52 000 hodin ročně → z toho 75% je 

39 000 hodin ročně × 10 Kč = 390 000,00 Kč za rok 

Odhad nákladů v roce 2011 na zakoupení automatu je 140 tisíc korun a 30 tisíc 

korun ročně na provoz automatu. Náklady v následujících letech jsou odhadnuty  náklady 

na 30 tisíc korun ročně na provoz.[13]  

Nedostatkem v rozpočtu příjmů města jsou přijaté dary. Město vyvíjí malou 

aktivitu ve vyhledávání dalších zdrojů příjmů, kterými mohou být i přijaté dary. Navrhuji 

oslovení firem nejen tuzemských, ale i zahraničních s žádostí o poskytnutí daru např. na 
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provoz a údržbu zámku. Jako protislužbu navrhuji reklamu v propagačním materiálu 

města, nebo pozvání zástupců firem, jako čestných hostů na společenské akce města (např. 

plesy, koncerty). 

U položek Kapitálové příjmy, Dotace a Přijaté úvěry jsem vycházela 

z rozpočtového výhledu města Jílové. Kapitálové příjmy jsou plánovány dle plánovaného 

odprodeje obecních bytů a v roce 2010 schválen odprodej celého obytného domu za částku 

1 200 tisíc korun. Dotace jsou plánovány dle příslibů poskytnutí dotace a  přijaté úvěry dle 

uzavřených úvěrových smluv. 

5.4.5. Návrh na úpravu běžných výdajů v letech 2010 - 2014 
Zaměřila jsem se na snížení běžných výdajů od roku 2010. Po konzultaci 

s ekonomickým úsekem města Jílové ohledně běžných výdajů jsem dospěla k těmto 

návrhům, viz tabulka č. 9. 

1. návrh - snížení výdajů u těchto položek: 

 Nákup materiálu o -435 tisíc korun, škrty provedeny v kapitolách: silnice, ostatní 

zájmová činnost a rekreace, obnova historických památek,  ostatní záležitosti 

kultury. 

 Pohoštění o -40 tisíc korun, škrty provedeny v kapitolách: ostatní záležitosti 

kultury, zastupitelstvo. 

2. návrh – snížení výdajů u položky opravy a udržování o – 2 150 tisíc korun. 

V rozpočtovém návrhu města jsou plánovány běžné výdaje na opravy s vysokými 

rezervami u kapitol, které jsou uvedeny v Tabulka 9 Návrh snížení výdajů na opravy. 

Tabulka 9 Návrh snížení výdajů na opravy 

                                                                                                                          v tisících Kč 
Kapitoly Rozpočtový výhled Úprava Nový rozp. návrh
Silnice 1 800 -1 000 800
Bytové hospodářství 2 230 -1 000 1 230
Nebytové hospodářství 250 -150 100
Celkem úpravy  4 280 -2 150 2 130

Zdroj: Ekonomický úsek města Jílové,  rozpočtový výhled města 

Snížení výdajů na opravy v kapitole silnic, důvodem je rekonstrukce v roce 2009 –  

2011 hlavní silnice č. I/13 vedoucí skrz celé město Jílové, proto nebudou nutné plánované 

opravy této komunikace. 
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Důvodem snížení výdajů na opravy u kapitoly bytového hospodářství je snížení 

počtu obytných domů ve vlastnictví města. Město každoročně odprodá část obecních bytů, 

ale položku výdaje na opravy  již neaktualizuje. 

Snížení výdajů na opravy u kapitoly nebytového hospodářství je podmíněno 

povinností nájemců spravovat pronajatý obecní majetek a dle smluv o pronájmu provádět a 

hradit běžné údržby. 

3. návrh – snížení osobního ohodnocení v kapitole mzdových výdaje 

Mzdové výdaje tvořili ve sledovaném období 2005 – 2009 32 % z celkových 

běžných výdajů. Mzdy se dělí na dvě složky nárokové a nenárokové. Nároková složka 

mzdy je určena dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném znění. 

Nenároková složka mzdy je tvořena odměnami a osobním ohodnocením. Rozborem 

mzdových výdajů za roky 2005 – 2009 jsem zjistila, že město Jílové hospodařilo v těchto 

letech s deficitními hospodářskými výsledky a přesto nevyužilo možnosti snížit, nebo 

dočasně zrušit nenárokovou složku mzdy a naopak zvýšilo položku osobní ohodnocení o 

30%, viz Tabulka 10 Přehled mzdových nákladů v letech 2005 -2009. Jedná se o 

nehospodárný a neefektivní ekonomický krok města, který jen prohlubuje jeho deficitní 

výsledky hospodaření. Proto navrhuji snížit osobní ohodnocení o -512 tisíc korun. Celkové 

mzdové náklady se sníží o částku -666 tisíc korun, která je včetně povinných odvodů. 

Tabulka 10 Přehled mzdových nákladů v letech 2005 -2009 

v tisících Kč
 Mzdové výdaje celkem Hrubé mzdy Osobní ohodnocení
Rok 2005 13 561 12 102 1 427
Rok 2006 14 652 13 080 1 449
Rok 2007 15 232 13 585 1 486
Rok 2008 15 094 13 470 1 558
Rok 2009 16 404 14 828 2 012

Zdroj: Ekonomický úsek města Jílové, mzdová inventura, viz příloha č. 20  

U kapitálových výdajů v letech 2010 – 2011jsem vycházela z rozpočtového návrhu 

města Jílové, jelikož zahrnují rozpracované investiční akce a projekty „Revitalizace a 

obnova centra města Jílové“ a „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jílové“ a jsou 

podmíněny čerpáním poskytnutých úvěrů a dotací. 
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Shrnutí všech návrhů úprav, které jsem provedla v rozpočtového výhledu města 

Jílové uvádím v Tabulka 11 Shrnutí mých rozpočtových změn. 

Tabulka 11 Shrnutí mých rozpočtových změn  

  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Nedaňové příjmy                                                                                                           v tisících Kč
Rozpočtový výhled 9 700 9 500 9 500 9 500 9 500
Vstupné  71 71 71 71 71
Parkovné 0 390 390 390 390
Nový rozp. výhled 9 771 9 961 9 961 9 961 9 961
Běžné výdaje  
Rozpočtový výhled  51 000 53 000 53 000 53 000 53 000
Pořízení park. automatu 170 30 30 30 30
Nákup materiálu -435 -435 -435 -435 -435
Pohoštění  - 40 - 40 - 40 - 40 - 40
Opravy a udržování  -2 150 -2 150 -2 150 -2 150 -2 150
Mzdové výdaje  -666 -666 -666 -666 -666
Fondu oprav a rozvoje +500 +500 +500 +500 +500
Nový rozp. výhled 48 379 50 239 50 239 50 239 50 239

 

5.5. Projekt města „ Revitalizace a rekonstrukce centra města 
Jílové “ dotovaný z evropského fondu 

Před sto lety bylo ve městě Jílovém vytvořeno současné náměstí postavením 

několika obytných budov, školy, poštovního úřadu a spořitelny (dnes městský úřad). 

Náměstí však nebylo nikdy dokončeno z důvodu hospodářská krize, první a posléze i druhé 

světové války a v této podobě zůstalo dodnes. Projektem chce město vdechnout 

současnému náměstí historický ráz, před školou vybudovat klidovou zónu, ve které bude 

umístěna imitace původní historické kašny. A zámecký areál, který k náměstí přiléhá, 

přeměnit na relaxační místo pro své občany, zejména pro děti vybudováním sportovního a 

dětského koutku.[21] [25] 

V roce 2007 zastupitelstvo města schválilo studii projektu „Revitalizace  

a regenerace centra města Jílové“. 

V roce 2008 oslovilo město firmu Bohemia Phönix, s.r.o, Ústí nad Labem,  která je 

po celou dobu trvání stavby administrátorem projektu. Tato firma bude řídit veškeré práce 

a jednání s třetími osobami. Nechala vypracovat projektovou dokumentaci, zpracovala a 

odeslala žádost na výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí 
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dotace z evropského fondu v rámci programu Evropské unie Konvergence. Z celkem 38 

podaných projektů v rámci programu Konvergence se město Jílové umístilo na 4. místě a 

získalo poprvé ve své historii fungování tak velké finanční prostředky na svoji obnovu.[20] 

V dubnu roku 2009 byla na základě rozhodnutí výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad schválena městu dotace ve výši 67 500 tisíc korun z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj středních a malých měst, v rámci politiky Evropské unie na 

období 2007 – 2013, dle cíle 1 - Konvergence. Tento cíl Evropské unie zahrnuje celkem 7 

regionálních operačních programů, které jsem blíže popsala v příloze č. 16. V červenci 

2009 uzavřelo město s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad smlouvu o 

poskytnutí dotace, kterou však obdrží až po ukončení celého projektu v roce 2011. 

Schválená dotace pokryje 92,5 % celkových nákladů projektu. Podmínkou získání 

dotace z evropského fondu bylo celý projekt předfinancovat z vlastních zdrojů. Město 

v inkriminovanou dobu nedisponovalo tak rozsáhlými finančními prostředk. V červenci  

2009 získalo úvěr od bankovního ústavu České spořitelny, a.s., Děčín, na financování 

projektu v celkové výši 73 miliónů korun a vyhlásilo výběrové řízení, dle zákona č. 

40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, které vyhrála firma JOEL, s.r.o., 

Most. V srpnu 2009 byly zahájeny stavební práce a inženýrská činnost na celé ploše 

náměstí. Do konce roku 2009 město proinvestovalo celkem 29 550 tisíc korun. Fotografie 

náměstí před revitalizací je uvedena v příloze č. 17. Plán náměstí s vyznačením plochy 

rekonstrukce je zobrazena v příloze č. 18. Snímky z virtuálního modelování jsou zobrazeny 

v příloze č.19. 

Tímto velkým projektem chce město vyřešit napojení centra města na zámecký 

park i současnou nevyhovující dopravní situaci na náměstí. V návaznosti na tento projekt 

má město Jílové zpracovanou studii na vybudování sportovního a rekreačního areálu 

v rozsáhlém zámeckém parku a okolí. Celková hodnota pokračujícího projektu v obnově 

města je 30 000 tisíc korun, město Jílové bude v budoucích letech usilovat o další dotace 

ze státních nebo evropských fondů. 
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6  Závěr  

Prvním cílem mé práce byla analýza  hospodaření města s rozpočtem a dalšími 

financemi získaných k jeho obnově v letech 2005 – 2008.  

Analýzou jsem zjistila, že město ve sledovaném období střídalo deficitní a 

přebytkové výsledky hospodaření, přičemž v letech 2005, 2007 a 2008 nedodrželo 

schválený rozpočet. V roce 2005 a 2007 byl rozpočet schválen jako deficitní, ale výsledek 

hospodaření byl přebytkový. V roce 2008 byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, ale 

výsledek hospodaření byl deficitní. V roce 2006 město dodrželo schválený deficitní 

rozpočet. 

Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj kapitálových příjmů investiční dotace, 

protože to jsou důležité zdroje potřebné k realizaci rozvoje a obnovy města. Významným 

kapitálovým příjmem byla v roce 2006 dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové 

výši 3 148 tisíc korun na rekonstrukci budovy v moderní rehabilitační centrum. Bilance 

kapitálových příjmů a výdajů je ve sledovaném období deficitní. Město kapitálové výdaje 

krylo kapitálovými příjmy, investičními dotacemi nebo běžnými přijmy. Nejvýznamnější 

investice města byly projekty „Rekonstrukce zámku Jílové“ a „Rekonstrukce objektu č.p. 

157, Mírové náměstí, Jílové“ na rehabilitační centrum. Oba projekty významě přispěly ke 

zlepšení kulturního, společenského a sociálního života ve městě.  

Druhým cílem bylo snížení záporného výsledku hospodaření v rámci návrhu 

rozpočtového výhledu na roky 2010 -2014. Rozborem rozpočtového výhledu jsem zjistila, 

že město nadhodnotilo daňové příjmy  a běžné výdaje. Navrhla jsem vlastní rozpočtový 

výhled na roky 2010 – 2014, ve kterém jsem upravila daňové příjmy dle skutečnosti, 

zvýšila nedaňové příjmy a snížila běžné výdaje.  

Mé návrhy na zvýšení nedaňových příjmů jsou vybírat vstupné na společenské akce 

pořádené městem a od roku 2011 vybírat parkovné z nově vzniklých parkovacích míst při 

revitalizaci náměstí. Příjmy města by se zvýšily cca o 430 tisíc ročně. 

V běžných výdajích navrhuji snížení u položek nákup materiálu, pohoštění, opravy 

a mzdových výdajů (osobní ohodnocení). V roce 2010 bude dokončena rekonstrukce 

hlavní silnice č. I/13. V rozpočtovém výhledu jsem snížila prostředky na její opravu, které 

již nebudou potřeba v následujících letech, jelikož tato silnice bude nová. Rozpočet na 
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opravy by se snížil o -2 150 tisíc korun ročně. Dále navrhuji vytvořit Fond oprav a rozvoje, 

který město nemá s roční tvorbou 500 tisíc korun. 

Při rozboru mzdových výdajů v letech 2005 – 2009 jsem zjistila, že město Jílové 

postupně navýšilo nenárokovou složku mzdy osobní ohodnocení o 30% oproti roku 2005. 

Myslím si, že je to nehospodárný krok města, kterým jen prohlubuje své deficitní výsledky 

hospodaření. Navrhuji snížit osobní ohodnocení o -512 tisíc korun, na úroveň roku 2008. I 

přes uvedené snížení osobního ohodnocení, zůstanou v této složce městu rezervy cca 1 500 

tisíc korun.  

Přestože město v letech 2006 a 2008 hospodařilo se zápornými hospodářskými 

výsledky, které mohou navenek působit negativně, avšak svou aktivní účastí od roku 2006 

v získávání financí ze státních nebo evropských fondů, si město Jílové zajišťuje možné 

budoucí příjmy pro svou revitalizaci a rozkvět.  

Nástroje a mechanismy hospodaření jsou v principu obdobné jako u jiných obcí, 

neboť jsou limitované právními předpisy a podzákonnými normami. Aplikace nastavených 

pravidel hospodaření je vždy v rukou konkrétních osob. Domnívám se, že velký podíl na 

tak znatelném rozvoji města má samotné zastupitelstvo obce, nově obměněné volbami  

v roce 2006, tedy konkrétní lidé, kteří mají zájem, aby se jejich město, životní prostředí, 

společenský, sociální a kulturní život neustále rozvíjel. 

Doporučuji městu nadále pokračovat v aktivitě v zajišťování financí ze státních  

i evropských fondů, jelikož se v současné době  stává žádaným místem pro výstavbu 

rodinných domků či rekreačních objektů. Získané finance pak lze použít k obnově nejen 

samotného města, ale zejména k obnově a ochraně okolního životního prostředí, které je 

svou krásou a jedinečností významné pro nás i pro naše budoucí generace. 
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