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1 ÚVOD 

 

 Statutární město Ostrava a jeho městské obvody se při sestavování rozpočtu  

a hospodaření  s finančními prostředky řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., dalšími předpisy a Statutem 

města Ostravy č. 11/2000. 

 

 Městský obvod Krásné Pole má, díky jeho současné hospodářské situaci, nedostatek 

vlastních zdrojů na oblast kapitálových výdajů. Městský obvod má ovšem šanci, získat určitý 

objem finančních prostředků z externích zdrojů, kdyţ si podá ţádost o dotaci ke krajské, státní 

nebo evropské instituci, která je poskytuje. 

 

 Cílem diplomové práce je nalezení vhodného finančního zdroje na realizaci investiční 

akce. Pro naplnění uvedeného cíle a seznámení s danou problematikou, je vybrán projekt 

městského obvodu Krásné Pole „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty 

v městském obvodě Krásné Pole―, konkrétně jeho II. etapa. Samotný projekt je, díky jeho 

finanční náročnosti, rozdělen na tři etapy, které jsou postupně realizovány v letech  

2007 aţ 2013. 

 

 Městský obvod vynakládá maximální úsilí na zabezpečení projektu prostřednictvím 

získané dotace z externích zdrojů financování. Pro vyhledávání mezi jednotlivými 

vyhlašovateli dotačních programů, je pouţita metoda analýzy a pro zhodnocení hospodářské 

situace, posuzovaného městského obvodu, je vyuţita metoda časové komparace.  

 

 Pro podporu vytyčeného cíle diplomové práce je stanovena tato hypotéza:  

„Při nedostatku vlastních zdrojů, má městský obvod šanci získat, na realizaci projektu, 

finanční zabezpečení z externích zdrojů―. 

 

 V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy týkající se hospodaření s obecním 

rozpočtem, metodiky rozdělování daňových a nedaňových příjmů a dotací mezi Statutárním 

městem Ostravou a jeho městskými obvody. V závěru kapitoly je popsána dopravní politika  

a je zde stručně naznačeno rozdělení finančních zdrojů, které jsou určeny na její realizaci. 
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 Druhá kapitola analyzuje samotný městský obvod Krásné Pole a seznamuje čtenáře 

s jeho historickým vývojem a současností. Následně je vymezena působnost jeho orgánů. 

V této kapitole je rovněţ vylíčena jeho hospodářská situace mezi lety 2007 aţ 2011 a její 

závěr je doplněn o přehled investičních akcí na období 2011 – 2014, které má městský obvod 

v plánu realizovat. 

 

 Třetí kapitola se skládá ze dvou samostatných částí. V první části je popsán 

připravovaný projekt a opatření s tím související a vyčíslené náklady, které jsou spojené 

s jeho realizací. Ve druhé části je proveden rozbor moţných zdrojů financování projektu. 

Jelikoţ se jedná o projekt zaměřený na oblast zvyšování bezpečnosti na komunikacích,  

je uveden v této části i přehled externích institucí, které na tento typ projektu poskytují dotaci, 

čímţ se sníţí nároky kladené na vlastní zdroje rozpočtu městského obvodu. 
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2 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU  

 A FINANCOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA KOMUNIKACÍCH 

 

2.1 Pravidla hospodaření obce 

 

 Finanční management plní důleţitou roli při financování potřeb veřejného sektoru  

a veřejné správy. Finanční manaţeři mají profesionálně ovládat efektivní hospodaření celé 

rozpočtové soustavy. Zároveň dochází ke zkvalitňování metod a systémů vedení statistiky  

a účetnictví. To vše dohromady odstraňuje problém, který se vytvořil v podobě převládajícího 

krátkodobého rozpočtového plánování v řádu jednotek let a úplně se upustilo od vytváření 

dlouhodobých rozpočtových výhledů. 

 

Rozpočtová soustava 

 Na soustavu rozpočtů lze nazírat z různých hledisek, např. z institucionálního, 

finančního apod. 

 

Do rozpočtové soustavy patří: 

- soustava veřejných rozpočtů, tzn. státní rozpočet a decentralizované rozpočty  

na úrovních územní samosprávy (např. v ČR jsou to rozpočty krajů a rozpočty obcí), 

- rozpočty vládních (veřejnosprávních) neziskových organizací, např. v ČR příspěvkové 

organizace zřizované územní samosprávou nebo státem, ve veřejném sektoru, 

- soustava mimorozpočtových fondů, zpravidla účelových, které jsou vyuţívány  

na centrální i decentralizované úrovni územní samosprávy.
1
 

 

Rozpočtová skladba 

 Rozpočtová skladba umoţňuje rozčlenit příjmy a výdaje v rozpočtové soustavě  

do čtyř odvětví. 

  

 Odpovědnostní třídění (dříve nazývané kapitolní, organizační) je však pro obce  

a kraje nepovinné, vztahuje se pouze ke státnímu rozpočtu a vyjadřuje odpovědnost správců 

kapitol (ministerstev a ústředních orgánů) za hospodaření s rozpočtovými prostředky.
2
 

                                                           
1
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 136 – 137,  

ISBN 987-80-7357-358-4 
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 Druhové třídění je v celé rozpočtové soustavě povinné. 

 

Třídí operace do tří základních okruhů, na: 

- příjmy,  

- výdaje, 

- financování. 

 

 Příjmy se dělí na dvě základní podskupiny, a to vlastní příjmy jak běţné,  

tak kapitálové, a přijaté transfery.
3
 

 

Rozčlenění příjmů do čtyř tříd: 

- Třída 1 - Daňové příjmy, 

- Třída 2 - Nedaňové příjmy, 

- Třída 3 - Kapitálové příjmy, 

- Třída 4 - Přijaté transfery (dotace). 

 

 Výdaje jsou nenávratné platby a poskytované návratné půjčky za účelem realizace 

rozpočtové politiky členěných na běţné a kapitálové. 

 

Výdaje se člení do dalších tříd, na: 

- Třída 5 - Běţné výdaje, 

- Třída 6 - Kapitálové výdaje. 

 

Zvláštní postavení má: 

- Třída 8. – financování. 

 Člení se na financování z domácích zdrojů a financování ze zahraničí,  

a to v obou případech jak krátkodobé financování, tak dlouhodobé financování, a na opravné 

dotace. Jedná se o operace, které zabezpečují vyuţití přebytku hospodaření nebo financování 

schodku hospodaření. 

                                                                                                                                                                                     
2
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 141  

ISBN 987-80-7357-358-4 

3
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 142  

ISBN 987-80-7357-358-4 
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 Druhové třídění umoţňuje odlišit třídy (jednomístný číselný kód), seskupení poloţek 

(dvoumístný kód), pod seskupení poloţek (třímístný číselný kód) a jednotlivé poloţky příjmů 

a výdajů (čtyřmístný kód).
4
 

 

 Odvětvové třídění je zaměřeno především na vynakládání finančních prostředků 

z rozpočtu v souvislosti se zajišťováním potřeb. Netřídí všechny operace, ale jen výdajové 

operace a u územních rozpočtů vybrané nedaňové a kapitálové příjmy. 

 

Člení se na skupiny: 

1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

3. Sluţby pro obyvatelstvo, 

4. Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

5. Bezpečnost státu a právní ochrana, 

6. Všeobecná veřejná správa a sluţby. 

 

 Vyuţívá čtyřmístný kód třídění, tzn. na rozpočtové skupiny (jednomístný kód),  

které se dělí na rozpočtové oddíly (dvoumístný kód), které se dále člení na pododdíly 

(třímístný kód) a ty se dále člení na paragrafy (čtyřmístný kód).
5
 

 

Rozpočtové zásady 

V rozpočtovém hospodaření se v ČR uplatňují následující rozpočtové zásady: 

- efektivnosti a hospodárnosti, 

- úplnosti a jednotnosti rozpočtu, 

- účelovosti, aby nedocházelo k navrácení nesprávně pouţitých nebo nevyuţitých 

finančních prostředků, 

- dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu, 

- publicity (zveřejňování) a předkládání rozpočtu k veřejné kontrole, 

- reálnosti a pravdivosti rozpočtu.
6
 

                                                           
4
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 142 – 143,  

ISBN 987-80-7357-358-4 

5
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 144,  

ISBN 987-80-7357-358-4 



6 

 

Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces v ČR tvoří následující etapy: 

1. sestavení návrhu rozpočtu územně samosprávných celků (dále jen ÚSC), 

2. projednávání a schvalování návrhu rozpočtu ÚSC odpovědným výkonným 

orgánem, 

3. plnění rozpočtu, jeho rozpočtová opatření a dodrţování pravidel plnění rozpočtu, 

4. průběžná kontrola plnění volenými orgány a výkonnými orgány příslušného ÚSC, 

5. zpracování závěrečného účtu.
7
 

 

Kontrola rozpočtu 

 Za průběţnou kontrolu plnění rozpočtu a předkládání zpráv jsou odpovědné výkonné 

orgány – státu, kraje a obce. Analýza příčin neplnění rozpočtu je předkládána voleným 

orgánům – v ČR Poslanecké sněmovně, u krajů zastupitelstvu kraje a u obcí zastupitelstvu 

obce. Tyto volené orgány hledají vhodná účinná opatření, která by mohla v rozpočtovém 

hospodaření odstranit působení negativních vlivů. 

 

 V poslední etapě rozpočtového procesu si ÚSC nechá zpracovat závěrečný účet,  

který obsahuje podrobnou strukturu rozpočtu, vyjadřuje vztah k jiným veřejným rozpočtům, 

vztahy k fondům, závazky a pohledávky. Ze zákona musí ÚSC závěrečný účet nechat 

zveřejnit na úřední desce. Následně závěrečný účet projednává zastupitelstvo  

ÚSC, které má povinnost nechat si závěrečný účet přezkoumat. U obce provádí kontrolu 

bezplatně krajský úřad nebo za finanční odměnu obcí najatý auditor. U kraje provádí 

kontrolu Ministerstvo financí ČR. Závěrečný účet můţe být schválen bez výhrad  

nebo s výhradou (-ami) a přijme opatření k nápravě nedostatků, viz schéma č. 2.1.
8
 

 

  

                                                                                                                                                                                     
6
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 119 – 121,  

ISBN 987-80-7357-358-4 

7
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 122,  

ISBN 987-80-7357-358-4 

8
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1., vyd. Praha:  

Management Press, s. r. o., 2004. str. 244 - 246. ISBN 80-7261-086-4 
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Schéma č. 2.1: Rozpočtový proces u rozpočtu obce v ČR 

Návrh rozpočtu     Finanční odbor 

 

Projednání      Rada obce 

       Finanční výbor 

Schvalování       Zastupitelstvo obce 

rozpočtu      Dotace ze SR, z rozpočtu kraje 

         

       Zveřejnění 

 

Plnění Kontrola 

       Finanční výbor 

 

       Zastupitelstvo obce 

    

       Veřejná schůze občanů 

 

Závěrečný      Finanční odbor 

účet       Zastupitelstvo obce a finanční výbor 

obce       Krajský úřad 

       audit 
Zdroj: Převzato z PEKOVÁ, Jitka a kol. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, a. s. 2008,  

str. 251  

 

Vyrovnanost rozpočtu 

 Orgány zodpovědné za hospodaření obce i kraje si kladou za dlouhodobý cíl 

vyrovnaný rozpočet, kdy P = V. Přebytkový rozpočet nastává v situaci, kdy P > V,  

a tedy se vytváří rozpočtová rezerva. Případný dlouhodobě schodkový rozpočet, kdy P < V, 

musí dojít k vyrovnání z vytvořených rezerv v minulosti. Při jejich nedostatku nastává situace, 

kdy se musí ÚSC zadluţit formou přijaté návratné půjčky. Pokud dochází k jejímu nesplácení, 

dostává se obec do váţných problémů (tzv. dluhové sluţby).
9
 

 

2.2 Rozpočet obce 

 

 Rozpočet je základním pilířem finančního systému kaţdého územně samosprávného 

celku, protoţe rozpočtem prochází nejvíce finančních prostředků. Jeho význam roste 

                                                           
9
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1., vyd. Praha:  

Management Press, s. r. o., 2004. str. 202 - 204. ISBN 80-7261-086-4 
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vzhledem k pokračující reformě veřejné správy a územní samosprávy, která je mimo jiné 

zaloţena na decentralizaci a dekoncentraci. 

 

Daňové příjmy 

 Největší skupinu příjmů rozpočtů obcí tvoří vlastní příjmy rozpočtů, z nichţ největší 

jsou daňové příjmy. Částečná decentralizace daňového výnosu do rozpočtů obcí od roku  

1993 vedla k tomu, ţe sdílené a svěřené (neboli výlučné, neboli rozpočtově určené) daně 

jsou rozhodujícím příjmem rozpočtů obcí. Ve vlastních příjmech obcí je zahrnována svěřená 

daň z nemovitostí, u které mají obce velmi malou daňovou pravomoc, a sdílená daň z příjmů  

a od roku 2001 i DPH, u kterých však nemají obce daňovou pravomoc. Vlastní místní daně, 

v ČR se nazývají místními poplatky, které jsou zatím málo výnosné. Mezi daňové příjmy 

řadíme i správní poplatky, které obce vybírají za úkony státní správy v přenesené působnosti. 

 

Nedaňové příjmy 

 Druhou významnou skupinou vlastních příjmů jsou nedaňové příjmy, jejichţ strukturu 

i výši můţe územní samospráva svými rozhodnutími a aktivitami ovlivnit. Podíl nedaňových 

příjmů v rozpočtech obcí v minulých letech mírně klesal či stagnoval. Mezi tyto běţné příjmy 

můţeme zahrnovat příjmy z pronájmu majetku, dále příjmy z uţivatelských poplatků  

za veřejné statky, např. za odvoz komunálního odpadu, příjmy za knihovnické sluţby, 

poplatky za parkování, pokud je občané (uţivatelé) platí přímo obci a sluţby zabezpečují obce 

samy nebo prostřednictvím jejich organizačních sloţek. Doplňkovým příjmem rozpočtů obcí 

jsou příjmy z jejich podnikání. 

 

Kapitálové příjmy 

  Vlastní kapitálové příjmy plynou z prodeje, zejména nemovitého majetku  

a je-li moţné tento majetek prodat. Obce získaly zpátky do vlastnictví po roce 1990 část 

majetku, který vlastnily do konce roku 1949, kdy jim byl majetek znárodněn.
10

 

  

                                                           
10

 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1., vyd. Praha:  

Management Press, s. r. o., 2004. str. 235 - 236. ISBN 80-7261-086-4 
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Přijaté dotace 

 Neustále probíhající decentralizace zejména alokačních netrţních činností na územní 

samosprávu, má za následek, ţe v téměř všech vyspělých zemích se začalo projevovat napětí 

mezi centralizací veřejných příjmů a současně relativně vyšší decentralizací veřejných výdajů.  

 

Vzniklý nesoulad řeší systém dotací, jejichţ cílem je: 

- respektovat jev externality mezi obcemi či kraji,  

- vyrovnat finanční úsilí mezi niţšími a vyššími územně samosprávnými celky, 

- zajistit standard při uţívání ze spotřeby nevylučitelných veřejných statků, 

- narovnat místní potřebu, většinou v závislosti na úroveň příjmu na obyvatele a výskytu 

chudoby v územně samosprávné jednotce.
11

 

 

Druhy dotací 

 Peněţní transfery, plynoucí do rozpočtové soustavy územních rozpočtů,  

jsou poskytovány ve formě běţných (neinvestičních) a kapitálových (investičních) dotací. 

Běţné dotace jsou objemově větší a určeny na financování neinvestičních (provozních) 

potřeb. Neopakují se ve stejné hodnotě kaţdoročně, ale ta má ovšem setrvačný charakter. 

Kapitálové dotace slouţí na financování konkrétní investice.  

 

Obě skupiny dotací mohou mít zároveň formu: 

- účelových dotací, které se častěji objevují u kapitálových dotací, 

- neúčelových dotací, které převaţují u běţných dotací.
12

 

 

2.3 Orgány městského obvodu 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

Zastupitelstvu městského obvodu (dále jen ZMO) jsou vyhrazeny následující pravomoci  

na úseku samostatné působnosti: 

                                                           
11

 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 405 – 406,  

ISBN 987-80-7357-358-4  

12
 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 129 – 130,  

ISBN 987-80-7357-358-4 
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- prodej nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu (dále jen MOb) nejméně  

za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  

za podmínky, ţe o záměru prodeje rozhoduje zastupitelstvo města,  

a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji tohoto majetku nevynahradí;  

ZMO nepřísluší rozhodovat o prodeji nemovitého majetku svěřenému MOb, jestliţe  

o záměru prodeje tohoto majetku rozhodlo zastupitelstvo města před 1. lednem 2001, 

- nabytí nemovitého majetku po předchozím souhlasu rady města; není však oprávněno 

rozhodovat o nabytí nemovitého majetku na základě směnné smlouvy,  

- poskytnutí dotací a bezúročných půjček občanským sdruţením, humanitárním 

organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeţe, 

tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, poţární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 

zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany ţivotního 

prostředí a návratné finanční výpomoci vlastním příspěvkovým organizacím  

do úhrnné výše tří mil. Kč za příslušný rozpočtový rok a uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotací, bezúročných půjček a návratných finančních výpomocí, 

- poskytnutí půjček ze sociálního fondu MOb a půjček a úvěrů z fondů na opravy, 

rekonstrukci a modernizaci bytových domů, bytů, bytových jednotek a půjček  

na odstranění škod po ţivelných pohromách a půjček organizacím zřízeným  

MOb v souvislosti s financováním akcí z jiných rozpočtů soustavy veřejných 

rozpočtů, kde je povinností zajistit průběţné financování akce ze zdrojů MOb, 

- zřizuje výbory jako iniciativní a kontrolní orgány.  

 

Rada městského obvodu 

Radě městského obvodu (dále jen RMO) jsou ve věcech samostatné působnosti svěřeny, 

například pravomoci rozhodovat o: 

- souhlasu s umístěním stavby na pozemcích, které jsou svěřeny MOb, za podmínky,  

ţe o uzavření smlouvy s vlastníkem stavby přísluší rozhodnout orgánu MOb v souladu  

se statutem, 

- souhlasu se vstupem na pozemky, které jsou svěřeny MOb, 

- náhradě škody způsobené MOb třetím osobám, 

- všech majetkoprávních úkonech, jimiţ mají být zaloţeny závazkové vztahy mající 

charakter veřejných zakázek, a to v případě, kdy příslušné závazky z těchto vztahů 
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vyplývají je podle statutu obvod oprávněn financovat, není-li k rozhodnutí o takovém 

majetkoprávním úkonu příslušný jiný orgán MOb, 

- koncesních smlouvách a jiných smlouvách upravených koncesním zákonem
13

, 

- uzavření smlouvy o právní pomoci advokátem v záleţitosti spadající do působnosti 

MOb nebo o právním zastoupení města advokátem ve sporných nebo nesporných 

věcech týkajících se záleţitostí svěřených do působnosti MOb a uzavření smlouvy 

s exekutorem za účelem vymáhání pohledávek, 

- uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby  

ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit, 

- uzavření dohody o narovnání, která upraví práva mezi účastníky sporná či pochybná  

v otázkách svěřených statutem do rozhodovací pravomoci tohoto orgánu MOb, 

- uzavření smluv zakládajících povinnost druhé smluvní strany sloţit peněţní 

prostředky k zajištění splnění určité její povinnosti, 

- uzavření smlouvy o ubytování, jde-li o ubytování v příslušných budovách svěřených 

MOb, 

- dalších věcech, které jsou statutem svěřeny do samostatné působnosti MOb. 

 

Starosta městského obvodu 

Do kompetencí starosty patří: 

- zřizuje zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených 

zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy, 

- odpovídá za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů 

samosprávy MOb a její předloţení v předepsaném rozsahu a určeném termínu 

primátorovi, 

- odpovídá za zavedení, organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti 

finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole
14

, 

- plní úkoly stanovené zákonem o integrovaném záchranném systému
15

 a zákonem  

o krizovém řízení
16

 v rozsahu pokynů primátora. 

 

                                                           
13

 Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

14
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů 

15
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů 

16
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů 
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Působnost státní správy v městském obvodu 

Státní správa (přenesená působnost) MOb je prováděna na těchto úsecích: 

- rozvoji města a památkové péče, vnitřních věcí, správních deliktů a pokut, sociálních 

věcí, bytového hospodářství a nebytových prostor, školství, mládeţe, tělovýchovy  

a kultury, ţivotného prostředí, ochrany vod, vodovodů a kanalizací, ochrany 

zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, zemědělství, veterinární  

a rostlinolékařské péče, územního řízení, stavebního řádu, dopravy a silničního 

hospodářství, poţární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, 

hospodářského opatření pro krizové stavy, obrany.  

 

Působnost samosprávy v městském obvodu 

Samospráva (samostatná působnost) MOb je prováděna na těchto úsecích: 

- kontroly, rozvoji města a památkové péče, vnitřních věcí, přestupků, správních deliktů 

a pokut, sociálních věcí, komunálních sluţeb, bytového hospodářství a nebytových 

prostor, školství, mládeţe, tělovýchovy a kultury, ţivotného prostředí, ochrany vod, 

vodovodů a kanalizací, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, 

zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče, územního řízení, stavebního řádu, 

dopravy a silničního hospodářství, městského informačního systému, poţární ochrany, 

integrovaného záchranného systému, válečných hrobů a pietních míst. 

 

2.4 Pravidla hospodaření městského obvodu v rámci Statutárního města 

 Ostravy 

 

Daňové a nedaňové příjmy městských obvodů 

 Ţádná metodika pro přerozdělování daňových a nedaňových příjmů mezi Statutárním 

městem Ostrava (dále jen SMO) a jeho MOb neexistuje. Jako daňové příjmy slouţí  

pro MOb daň z nemovitosti
17

, místní
18

 a správní poplatky.
19

 Sazby daně z nemovitosti 

stanovuje Ministerstvo financí ČR, které prostřednictvím finančních úřadů tuto daň vybírá  

od vlastníků nemovitostí a následně daňový výnos přerozdělují finanční úřady ve 100% výši 

zpátky MOb, kde se zdaňovaný majetek nachází. O zavedení konkrétních místních  

                                                           
17

 cds.mfcr.cz 

18
 cds.mfcr.cz 

19
 cds.mfcr.cz 
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a správních poplatků rozhoduje samotný MOb. Soustavu jednotlivých typů poplatků  

a finanční úhradu za jejich spotřebu legislativně vymezuje ovšem Ministerstvo financí  

ČR a uzákoňuje Parlament ČR. Struktura nedaňových příjmů je plně v kompetenci kaţdého 

MOb. Jedná se o příjmy např. z činnosti místní správy, komunálních sluţeb, nebytového 

hospodářství nebo pohřebnictví, které MOb zabezpečuje na svém území. 

 

Metodika rozdělování dotací mezi městské obvody 

 Tato metodika patří mezi pravidla tvorby návrhu rozpočtu SMO. Návrh metodiky  

a pravidel zpracovává odbor financí a rozpočtu SMO. Následně je odbor předkládá 

k projednání a schválení radě města, která výsledek svého usnesení předá zastupitelstvu 

města, které dá rozpočtu konečnou podobu při schvalovacím procesu. 

 

 SMO přerozděluje ze svého rozpočtu na dané rozpočtové období MOb neinvestiční 

neúčelové dotace, neinvestiční účelové dotace a dotace na výkon státní správy. 

 

Neinvestiční účelová dotace 

Neinvestiční účelové dotace jsou rozděleny MOb na rok 2011 z rozpočtu SMO: 

- na výkon samostatné působnosti ve školství na ţáka ve výši odpovídající návrhu 

státního rozpočtu pro rok 2011, (rozhodující bude počet ţáků ve školním roce  

2010 – 2011), 

- na plavecký výcvik ţáků základních škol (dále jen ZŠ), ve výši 350 Kč, 

- na plavecký výcvik ţáků ZŠ celkem ve výši 1 050 Kč na ţáka, který obsahuje krytí 

výpadku dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) v částce  

700 Kč/ţák.
20 

 

Neúčelové dotace 

Neúčelové dotace jsou rozděleny MOb na rok 2011 z rozpočtu SMO podle následujících 

kritérií: 

- 50 % podle počtu obyvatel, 

- 10 % podle rozlohy MOb, 

- 20 % podle rozlohy zelených ploch, svěřených MOb, do této rozlohy se nezapočítávají 

plochy škol a školských zařízení a plochy, které jsou součástí komunikací, 

                                                           
20

 Metodika tvorby rozpočtu SMO na rok 2011 
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- 20 % podle rozlohy místních komunikací, svěřených MOb.
21

 

 

Dotace na výkon státní správy 

 Další typ dotace se přerozděluje ze státního rozpočtu (dále jen SR) v rámci souhrnného 

dotačního vztahu mezi SMO a městskými obvody na výkon státní správy. Na konečnou výši 

příspěvku na výkon státní správy mezi magistrát a městské obvody mají vliv pravidla,  

která vycházejí z definovaných vzorců a jsou stanovena následovně: 

- dotace poskytnuté na výkon samostatné působnosti, působnosti matričního úřadu, 

působnosti stavebního úřadu a pro obce s pověřeným obecním úřadem se nejprve 

propočtou podle stanovených vzorců, následně je jejich součet rozdělen mezi rozpočet 

města a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Ukazatelem pro rozdělení je počet 

obyvatel, pro který městský obvod danou působnost vykonává, 

- částka určená na výkon státní správy v obci s rozšířenou působností je mezi rozpočet 

města a rozpočty městských obvodů rozdělena s ohledem na počet pracovních úvazků,  

jimiţ je zabezpečen výkon státní správy. 

 

Výkon státní správy je tvořen součtem vzorců příspěvků určených na níţe uvedené agendy: 

- samostatné působnosti (magistrát + obvody), 

- matričních úřadů  (magistrát + obvody), 

- stavebních úřadů (magistrát + obvody), 

- pověřeného obecního úřadu (magistrát + obvody), 

- obce s rozšířenou působností (magistrát).
22

 

 

Struktura rozpočtu městského obvodu 

Městské obvody sestavují a schvalují: 

- zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem
23

 nejpozději  

do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné 

rozpočtové soustavy, 

                                                           
21

 Metodika tvorby rozpočtu SMO na rok 2009 

22
 Návrh pravidel pro sestavení návrhu rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2011 

23
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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- vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku 

předcházejícího rozpočtovému roku; rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování 

ročních rozpočtů, 

- kalendář příjmů a výdajů běţného roku nejpozději do 15. února rozpočtového roku 

v návaznosti na kalendář příjmů a výdajů města. 

 

Příjmy rozpočtu městského obvodu 

Příjmy rozpočtu MOb tvoří: 

- příjmy z majetku a majetkových práv, 

- příjmy plynoucí z úhrady vytěţeného a zpracovaného nerostu podle horního zákona
24

, 

- příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

- poplatky za ukládání odpadu na skládkách na území MOb, s výjimkou skládek města, 

- příjmy z hospodářské činnosti jím zřízených právnických osob, pokud jsou podle 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a statutu příjmem rozpočtu 

města, 

- návratné finanční výpomoci z rozpočtu města, 

- přijaté peněţní dary a příspěvky, 

- dotace z rozpočtu města, a to neúčelové, účelové a investiční, 

- dotace z rozpočtu kraje, 

- příjmy z vlastní správní činnosti a z výkonu státní správy,  

ke kterým má MOb působnost, zejména ze správních poplatků a odvodů uloţených 

v pravomoci MOb podle zákonů o správních poplatcích a o správě daní a poplatků
25

 

a statutu; za příjmy z výkonu státní správy se povaţují také příjmy ze správních 

poplatků za vystavení občanského průkazu a cestovního dokladu, 

- dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

- příjmy z vybraných pokut uloţených MOb za přestupky nebo správní delikty 

v příslušném MOb, 

- výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území MOb, 

                                                           
24

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

25
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 337/1992 Sb.,  

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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- výnosy z místních poplatků podle zákona o místních poplatcích
26

, s výjimkou 

poplatků za komunální odpad, 

- příjmy z povolených provozovaných výherních hracích přístrojů, 

- příjmy z povolené tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč a věcné loterie s herní 

jistotou do 200 000 Kč, 

- příjmy z činnosti organizačních sloţek zřízených MOb. 

 

Výdaje rozpočtu městského obvodu 

Výdaje rozpočtu MOb tvoří: 

- úhrady závazků vyplývajících pro MOb z plnění povinností uloţených mu zákony  

a statutem, 

- půjčky ze sociálního fondu MOb, úvěry a půjčky z fondů na opravu, rekonstrukci  

a modernizaci bytových domů a bytů, půjčky na překlenutí tíţivé sociální situace  

a půjčky na odstranění škod po ţivelných pohromách, 

- výdaje na vlastní činnost MOb v jeho samostatné působnosti svěřené mu zákony  

a statutem, zejména výdaje spojené se svěřeným majetkem a jeho rozvojem, 

- kapitálové výdaje, jejichţ zdrojem jsou příjmy z majetku a majetkových práv, vlastní 

příjmy a účelové investiční dotace, 

- výdaje spojené s výkonem státní správy, kterou MOb vykonává podle zvláštních 

zákonů a statutu, 

- pokuty, sankce a náhrady škod uloţené městu v důsledku porušení povinnosti MOb, 

- úhrady závazků vyplývajících pro MOb z uzavřených smluvních vztahů, 

- dary, dotace, příspěvky na sociální nebo jiné humanitární účely a příspěvky 

příspěvkovým organizacím zřízeným MOb nebo městem, 

- úhrady úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

- splátky úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých MOb, 

- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti.
27

 

  

                                                           
26

 Zákon č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

27
 Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, úplné znění 
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2.5 Financování bezpečnosti na komunikacích v obcích 

 

 Doprava patří mezi významnou součást kaţdého vyspělého státu z důvodu spojujícího 

článku mezi odvětvími národního hospodářství a velkou váhou se podílí na tvorbě  

hrubém domácím produktu. Doprava jako sluţba je privátní statek, který se získává na trhu  

na základě působení nabídky a poptávky. Je však provozován na dopravních cestách  

a má tedy charakter veřejného statku, protoţe z veřejných zdrojů jsou tyto cesty udrţovány. 

 

Význam dopravy 

 Rozsah dopravy nejvíce ovlivňuje společenská dělba práce, která si vyţaduje přesun 

nejrůznějších materiálů, obyvatel, výrobků a sluţeb. Tyto úkony podporuje zejména 

kooperace a specializace v různých odvětvích lidských činností včetně obchodu.  

 

Význam dopravy stoupá: 

- s celkovým sociálním rozvojem, 

- s rozvojem různých výrobních činností a s rozšiřováním počtu poskytovaných sluţeb, 

- se zvyšováním volného času občanů vyuţívaného také například pro rekreaci, sport, 

kulturu atd.
28

 

 

Negativní vlivy dopravy na životní prostředí 

V rámci provozování zejména silniční dopravy dochází: 

- ke zvyšování dopravní nehodovosti a následně k hmotným ztrátám i ztrátám  

na lidských ţivotech, 

- doprava je významným spotřebitelem energie, 

- dopravní prostředky a zařízení jsou významnými producenty metanu, oxidu uhličitého, 

skleníkových plynů, 

- k riziku při přepravě nebezpečného zboţí například při přepravě různých chemických 

látek, 

- k zatěţování prostředí nadměrným hlukem, 

- ke znečišťování prostředí, zejména ovzduší škodlivými látkami ze spalování 

pouţívaných pohonných hmot při provozu silničních vozidel.
29

 
                                                           
28

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, a. s., 2008. 

str. 500. ISBN 978-80-7357-351-5 
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Dopravní politika ČR 

 Geografická poloha státu úzce souvisí s jeho dopravní politikou. V současné době  

se dopravní politika ČR přizpůsobuje podmínkám našeho členství v EU.  

V roce 1994 vypracovalo Ministerstvo dopravy dokument o rozvoji dopravních cest. Hlavním 

cílem je optimální vyuţití dopravy pro národní ekonomiku včetně sociálních dopadů a vlivů  

na ţivotní prostředí.  

 

Podle tohoto dokumentu dopravní politika ČR musí pro budoucí období splňovat zejména tato 

kritéria: 

- akceptování parametrů obvyklých v dopravě vyspělých států, zejména států EU, 

- dodrţování kritérií pro zajištění kvality ţivotního prostředí, 

- rozvoj dopravní infrastruktury, 

- účelné propojení s evropskou dopravní sítí, 

- účelné vyuţití území jako zdroje, 

- zajištění dopravní obsluhy území, 

- zlepšování mobility pro občany se sníţenou schopností pohybu, 

- zvyšování bezpečnosti dopravy a její spolehlivosti. 

 

Nová dopravní politika při realizaci svých cílů zejména vychází z těchto poznatků: 

- nová organizace evropských trhů a změna cen vstupů, 

- postupná změna struktury průmyslu, 

- prudký rozvoj individuálního automobilismu, 

- růst váhy působení ekologických faktorů, 

- zásadní změna ve vlastnických vztazích, 

- zhoršování technického stavu dopravní infrastruktury.
30

 

 

Pozemní komunikace 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k uţití silničními a jinými vozidly  

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto uţití a jeho bezpečnosti. 

                                                                                                                                                                                     
29

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, a. s., 2008. 

str. 501. ISBN 978-80-7357-351-5 

30
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, a. s., 2008. 

str. 502. ISBN 978-80-7357-351-5 
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Kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání a jejich 

ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů a výkon státní 

správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady upravuje 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pozemní komunikace se dělí na kategorie: 

- dálnice – je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu 

silničními motorovými vozidly, která je budována s bezúrovňovým kříţením,  

s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní 

pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichţ nejvyšší 

povolená rychlost není niţší, neţ stanoví zvláštní předpis,  

 

- silnice - je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k uţití silničními a jinými 

vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního 

významu rozdělují do těchto tříd:  

- silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice  

I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná 

pouze silničním motorovým vozidlům, jejichţ nejvyšší povolená rychlost není niţší, 

neţ stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické 

vybavení jako dálnice, 

- silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,  

- silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení  

na ostatní pozemní komunikace, 

 

- místní komunikace – je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouţí 

převáţně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle 

dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd: 

- místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, 

- místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace  

s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, 

- místní komunikace III. třídy, kterou je obsluţná komunikace, 

- místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel nebo na které je umoţněn smíšený provoz. 
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Vlastnictví pozemních komunikací 

 Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát a vlastnické právo státu k uvedenému typu 

pozemních komunikací přešlo na Ministerstvo dopravy (dále jen MD). Výkonem vlastnických 

práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy pověřilo MD státní příspěvkovou organizaci 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD). Vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraji. 

Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímţ území se místní komunikace nacházejí. 

Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
31 

 

Zdroje financování dopravy 

Zdroje financování dopravního odvětví lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

- veřejné zdroje, 

- soukromé zdroje. 

 

Veřejné zdroje: 

- domácí rozpočtové zdroje, 

- zahraniční podpůrné fondy a programy EU. 

 

Soukromé zdroje: 

- úvěry od domácích a zahraničních bank, od nadnárodních finančních institucí, 

- vybírání přímých poplatků za pouţití dopravní infrastruktury, 

- financování za účasti soukromého kapitálu například novým modelem  

PPP (Public Privat Partnership).
32

 

                                                           
31

 www.rsd.cz 

32
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, a. s., 2008. 

str. 507. ISBN 978-80-7357-351-5 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU 

 

Statutární město Ostrava 

 K osídlení území, na kterém dnešní město leţí, došlo poprvé jiţ ve starší době 

kamenné. Hojné archeologické naleziště odkryly, ţe asi před 25 tisíci lety si ke svému pobytu 

vybrali lovci mamutů vrch Landek. Statut města a městská práva byly pro území dnešní 

Moravské Ostravy uvedeny v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. S velkou 

mírou pravděpodobnosti se tak stalo před rokem 1279. Své jméno město získalo podle řeky 

Ostravice, která ho rozděluje na moravskou a slezskou část.  

 

 V roce 1437 se stala Moravská Ostrava součástí hukvaldského panství. Poloha 

Moravské Ostravy mimo jakoukoliv dálkovou komunikaci přinesla převáţně zemědělské  

vsi hospodářský úpadek. Situace se změnila, kdyţ bylo v roce 1763 v údolí Burňa v Polské  

(dnes Slezské) Ostravě nalezeno uhlí. Začala výstavba hutních provozů v nedalekých 

Vítkovicích a vybudovala se Severní dráha Ferdinandova s nádraţím v Přívoze. Rozkvět 

průmyslu měl za následek příliv obyvatelstva a prudký rozvoj aglomerace. Díky těmto vlivům 

si Ostrava po vzniku ČSR v roce 1918 uchovala důleţité hospodářské postavení.  

 

 Po uzavření Mnichovské dohody na podzim 1938 se Ostrava přiblíţila bezprostředně 

nové státní hranici. Jednotky německého Wermachtu vtrhly na území Ostravy 14. března 

1939, tedy o jeden den dříve, neţ nastala nacistická okupace zbytku republiky.  

Období 2. světové války se sebou přineslo těţké poškození veškeré městské infrastruktury      

a značné oběti na ţivotech mezi místními obyvateli. Ostrava, společně s jejími obyvateli,  

byla osvobozena 30. dubna 1945 v rámci Ostravsko-opavské operace.  

 

 Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Ostrava stala nejvýznamnějším 

centrem těţkého průmyslu v Československu. To se sebou přineslo rozvoj univerzitního 

školství a kulturního a sportovního ţivota. Vše mělo návaznost na příliv nových pracovních 

sil do Ostravy a jeho okolí. V důsledku toho se začalo s výstavbou nových sídlišť a celých 

městských částí.  

 

 Po roce 1989 dochází k výrazným hospodářským a politickým změnám. Postupně  

je definitivně utlumena důlní činnost a v roce 1998 vyhasly Vítkovické vysoké pece.  
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Od roku 2000 se Ostrava stává sídelním městem nově zřízeného Ostravské, dnes 

Moravskoslezského kraje.
33

   

 

Městské obvody 

 K prvnímu sloučení sedm ostravských obcí došlo k 1. lednu 1924. O tomto návrhu  

na sloučení bylo jednáno jiţ od roku 1919. V cestě k připojení obcí k tzv. Velké Ostravě 

nestály jenom finanční otázky, i kdyţ nešlo u zemských přiráţek o částky vzhledem 

k rozvinutému průmyslu zanedbatelné. Jako hlavní překáţkou se ukázal být odpor 

československých národních zájmů ve Slezsku. Přes řadu námitek a dlouhých jednání  

na několika správních úrovních, se podařilo alespoň uskutečnit sloučení ostravských obcí 

v novou městskou obec s názvem Moravská Ostrava. V období nacistické okupace se Ostrava 

dočkala pokračování slučovacího procesu. V roce 1941 se rozrostla o dalších 12 obcí. Změny 

územního plánu Ostravy v 50. a 60. letech se sebou přinesly další nárůst o šest okolních 

venkovských obcí. Poslední správní reorganizační etapa, kdy se výrazným způsobem zvýšil 

počet obcí a změnil se rozsah Ostravy, proběhla v polovině 70. let. Území Ostravy se rozšířilo 

o devět obcí. Historický počet obcí, který tvoří dnešní Ostravu vzrostl na zatím konečný  

počet 34.
34

  

 

 Pouze 23 MOb vykonává státní správu a samosprávu a na jejich území se nachází 

pověřený obecní úřad. Statutární město Ostrava se členění na 23 MOb s názvy:  

- Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, 

Martinov,Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves,  

Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, 

Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice.
35

 

 

3.1 Městský obvod Krásné Pole 

 

 Městský obvod Krásné Pole se rozkládá se 659 ha rozlohy ve slezské části SMO. 

Původně náleţel k Opavskému kníţectví. Počátky Krásného Pole spadají s velkou 

pravděpodobností uţ do 13. století. První písemný pramen pochází aţ z roku 1424.  

                                                           
33

 www.ostrava.cz 

34
 Korbelářová, I., ŢÁČEK, R. Velká Ostrava, Šenov u Ostravy: Tilia, 1999, str. 15 – 17, ISBN 80-86101-26-6   

35
 www.ostrava.cz 
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MOb tehdy náleţel k fulneckému, respektive bíloveckému panství Jana z Kravař a z Jičína. 

V letech 1438 až 1447 se Krásné Pole dočkalo poprvé a naposledy ve své historii krátké 

samostatnosti. Netrvala ovšem dlouho, protoţe MOb byl trvale spojen s velkopolomským 

panstvím. Celé toto panství bylo v roce 1702 koupeno Jindřichem Vilémem Wielczkem  

a následně začleněno k jeho klimkovickému panství. V letech 1938 až 1945 bylo Krásné Pole 

začleněno mezi okupované oblasti a následně připojeno k Říši. Během osvobozovacích bojů 

v roce 1945 patřilo Krásné Pole mezi nejpostiţenější obce při přechodu válečné fronty  

ve Slezsku. MOb se stal součástí SMO v roce 1976.
36

 Počet obyvatel, který ţije  

v MOb Krásné Pole, k 1. 1. 2011, je 2 506. 

 

 Většina obyvatel Krásného Pole po celou dobu existence pracovala v zemědělství. 

Změna nastala od 2. poloviny 19. století, kdy se místní obyvatelé a přistěhovalci začali ţivit 

prací v průmyslu a stavebnictví. Mezi významné zaměstnavatele místního obyvatelstva patří 

Vítkovice Machinery Group, ArcelorMittal Ostrava a. s. nebo nově postavené firmy  

v pracovních zónách v Hrabové a Mošnově. 

 

 V 50. letech 20. století nastal v Krásném Poli čilí stavební ruch. Mezi nejdůleţitější 

stavby pro městský obvod tehdy patřila výstavba přivaděče vody z přehrady Kruţberk, včetně 

postavení pěti podzemních nádrţí na severním okraji katastru. Dále se Městský národní výbor 

přičinil o výstavbu školy, bytovek nebo samoobsluţné prodejny. V pozdějších letech byla 

postavena například smuteční síň na hřbitově, včetně jeho dalšího rozšíření nebo zdravotnické 

středisko. 
37

 

 

Současnost městského obvodu 

 O kulturní, sportovní a společenský ţivot obyvatel MOb Krásné Pole se starají 

následující organizace:  

- Sokol, Sbor dobrovolných hasičů – Svaz poţární ochrany, Český zahrádkářský svaz, 

Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Klub důchodců, Myslivecké 

sdruţení, skupina cvičenek jógy, pěvecký sbor sv. Hedviky, Dělnická tělovýchovná 

                                                           
36

 KORBELÁŘOVÁ, I., ŢÁČEK, R., a kolektiv. Ostrava 1880 – 1939. 1. vyd. Třinec: Wart, 2000. s. 29,  

ISBN 80-238-5949-8  

37
 BAJGAR, Zdeněk. V Krasnym Polu na kopečku. Ostrava: Městský obvod Ostrava-Krásné Pole, 2009,  

str. 124 – 134, bez ISBN 
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jednota, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů a taneční soubor 

Krasničanek. 

 

 Od roku 1993 začal nepravidelně třikrát aţ pětkrát ročně vycházet obvodní zpravodaj 

s názvem „Krasničan“ pro lepší informovanost obyvatel MOb. 
38

 

 

 V roce 2006 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi MOb a Zawadou,  

která je místní částí polského města Wodzisław Śląski. V rámci této přeshraniční 

spolupráce dochází k jejímu naplňování při vzájemných sportovních utkáních, kulturních 

vystoupeních nebo při návštěvách početných delegací školáků, seniorů, hasičů  

nebo zahrádkářů.
39

 

 

3.1.1 Orgány městského obvodu Krásné Pole 

Orgány MOb jsou: 

- zastupitelstvo městského obvodu, 

- rada městského obvodu, je-li zvolena za podmínek stanovených zákonem o obcích  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů,  

- starosta, 

- úřad městského obvodu. 

 

Zastupitelstvo městského obvodu  

 ZMO Krásného Pole tvoří 15 členů, kteří jsou voleni  

v komunálních volbách na čtyřleté volební období. ZMO je kolektivně volený orgán.  

 

Výbory městského obvodu 

 Jedná se o iniciativní a kontrolní orgány ZMO. ZMO v Krásném Poli zřídilo podle 

zákona
40

 finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory mají shodně pět členů. Předsedou 

kaţdého výboru je člen ZMO. Výbory plní úkoly, kterými jej pověří ZMO. 

                                                           
38

 BAJGAR, Zdeněk. V Krasnym Polu na kopečku. Ostrava: Městský obvod Ostrava-Krásné Pole, 2009,  

str. 190 – 192, bez ISBN 

39
 BAJGAR, Zdeněk. V Krasnym Polu na kopečku. Ostrava: Městský obvod Ostrava-Krásné Pole, 2009,  

str. 181, bez ISBN 

40
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Rada městského obvodu 

 RMO je výkonným orgánem a podléhá zastupitelstvu. RMO má pět členů a tvoří  

ji starosta, jeho zástupce – místostarosta a další tři členové.  

 

Komise městského obvodu 

 Jedná se o iniciativní a poradní orgány RMO. RMO v Krásném Poli zřídila, podle 

potřeb MOb, na ustavující schůzi rady v roce 2010 čtyři komise. 

 

Mezi tyto komise patří: 

- sociální a zdravotní, 

- školství, kultury a sportu, 

- k projednávání přestupků MOb Krásné Pole, 

- stavební, investiční a ţivotního prostředí. 

 

Starosta 

 Starosta je zvolený ZMO. V době nepřítomnosti starosty, je v MOb Krásné Pole 

zastupován místostarostou. 

 

3.1.2 Úřad městského obvodu  

 Úřad MOb Krásné Pole tvoří starosta, tajemnice úřadu MOb  

a šest zaměstnastanců města zařazených do úřadu MOb. V čele úřadu MOb je starosta. 

Postavení a činnost úřadu MOb je upravena zákonem o obcích
41

, v rozsahu pravomocí 

svěřených orgánům MOb statutem a jinými předpisy. Tajemníka úřadu MOb jmenuje  

a odvolává starosta s předchozím písemným souhlasem tajemníka magistrátu.  

 

 Zabezpečení bezproblémového provozu úřadu MOb Krásné Pole má na starosti 

starosta a sedm úředníků, kteří mají pracovní náplně rozdělenou následovně:  

- dvě úřednice zabezpečují výkon přenesené působnosti na úseku územního řízení  

a stavebního řádu, 

- jeden úředník provádí výkon přenesené působnosti na úseku sociálních věcí  

a ohlašovny, 

                                                           
41

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- jedna úřednice vykonává funkci účetní a zabezpečuje činnost v oblasti hospodaření  

a financí, 

- jedna úřednice vykonává činnost na úseku majetku a stará se o CZECH POINT, 

- jedna úřednice pracuje na sekretariátě a podatelně a vykonává přenesenou působnost 

na úseku přestupků, správních deliktů a pokut, 

- do funkce tajemnice úřadu MOb spadá mimo funkci vedoucí úřadu i výkon přenesené 

působnosti na úseku rozpočtu, školství, mládeţe, tělovýchovy a kultury. 

 

 V souladu s právními předpisy se stanoví MOb, které vykonávají některé,  

popř. všechny činnosti přenesené působnosti uvedené ve statutu pro MOb, které tyto činnosti 

nezabezpečují. 

 

 Na úseku „Vnitřní věcí― pro MOb Krásné Pole vykonává statutem města Ostravy 

určenou přenesenou působnost MO Svinov. Na úseku „ Hospodářská opatření pro krizové 

stavy, „Obrana― a „Přestupky, správní delikty a pokuty― vykonává statutem města Ostravy 

pro MOb Krásné Pole definovanou přenesenou působnost MOb Poruba.
42

   

 

3.2 Analýza hospodaření městského obvodu Krásné Pole 

 

 Skladbu rozpočtu MOb Krásné Pole tvoří příjmy, které jsou rozděleny do čtyř tříd  

na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace a výdaje, které se dělí, 

jako u obcí, do dvou tříd na běţné výdaje a kapitálové výdaje. S největším mnoţstvím 

celkových příjmů, v rozpočtovém období let 2007 až 2011, můţe MOb počítat v roce 2011, 

kdy částka dosahuje výše 9,60 mil. Kč. Na této skutečnosti má zásluhu vyšší daň 

z nemovitosti, příjmy z poskytovaných sluţeb a výrobků a neinvestiční přijaté transfery  

od obcí, které zvýšily objem celkových příjmů ve všech třech třídách, které pouţívá  

MOb k jeho hospodaření. S nejniţším mnoţstvím celkových příjmů mohl MOb hospodařit 

v roce 2007, kdy do rozpočtu „přiteklo― pouze 7,69 mil. Kč. Bylo to způsobeno tím, ţe měl 

MOb k dispozici nejniţší mnoţství daňových příjmů, tak i přijatých dotací, během celého 

sledovaného období let 2007 – 2011. Největší objem příjmů do rozpočtu MOb tvoří přijaté 

dotace, které se pohybují mezi 6,27 mil. Kč a 7,67 mil. Kč. Naopak kapitálové příjmy nejsou 

v rozpočtu MOb ţádné. 

                                                           
42

 Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, úplné znění 
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 Celkové výdaje v rozpočtu MOb se pohybují mezi 8,40 mil. Kč v roce  

2010 aţ 9,63 mil. Kč v roce následujícím. Během sledovaného období let 2007 aţ 2011 běţné 

výdaje výrazně převaţovaly nad výdaji kapitálovými.  

 

 MOb Krásné Pole kaţdoročně hospodařil s rozpočtovým schodkem. Nejvyššího 

schodku v hospodaření docílil úřad MOb v roce 2007, kdy jeho výše dosáhla 853 tis. Kč, 

naopak nejniţší schodek v roce 2009 činil 36 tis. Kč. K jeho pokrytí slouţí poslední třída 

rozpočtové skladby – financování. Pro MOb zajišťuje tyto prostředky SMO úvěrem  

u Evropské investiční banky. Na základě předloţených faktur SMO finanční prostředky posílá 

MOb. 

 

 Výsledky hospodaření MOb Krásné Pole v letech 2007 aţ 2010 a schválený rozpočet 

na rok 2011, viz tab. č. 3.1. 

 

Tabulka č. 3.1: Výsledky hospodaření městského obvodu Krásné Pole v letech  

            2007 – 2010 a schválený rozpočet pro rok 2011 (v tis. Kč) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy celkem 7 687 9 118 8 812 8 227 9 259 

Daňové příjmy 987 1 016 1 018 1 033 1 603 

Nedaňové příjmy 435 436 494 402 627 

Kapitálové příjmy - - - - - 

Dotace 6 265 7 666 7 300 6 792 7 029 

Výdaje celkem 8 540 9 155 8 848 8 395 9 631 

Běţné výdaje 7 926 8 056 8 628 8 335 8 961 

Kapitálové výdaje 614 1 099 220 60 670 

Financování 853 37 36 168 372 

Saldo -853 -37 -36 -168 -372 

Zdroj: Rozpočtové materiály městského obvodu ze dne 24. 2. 2011, vlastní zpracování 

 

3.2.1 Příjmy městského obvodu Krásné Pole 

 Procentuální vyjádření tempa růstu příjmů, v letech 2007 aţ 2011,  

viz tab č. 3.2 a výdajů, ve stejném sledovaném období, viz tab č. 3.3. Rostoucí tendenci 

během sledovaného období pozorujeme u daňových příjmů, kdy postupně došlo k jejich 
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nárůstu z 987 tis. Kč v roce 2007, aţ na částku 1 603 tis. Kč v roce 2011. Objem nedaňových 

příjmů a přijatých dotací má kolísající tendenci. Maximální částky 627 tis. Kč dosáhly 

nedaňové příjmy v roce 2011, naopak nejniţší 402 tis. Kč v roce 2010. S nejvyšším objemem  

7 666 tis. Kč přijatých dotací, ve svém hospodaření počítal MOb v roce 2008 a s nejniţším 

objemem ve výši 6 265 tis. Kč, v roce 2007. Kapitálové příjmy nemá MOb ţádné. 

 

Tabulka č. 3.2: Příjmy městského obvodu Krásné Pole v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Daňové 

příjmy 
987 1 016 1 018 1 033 1 603 

Tempo růstu 

daňových 

příjmů v % 

- 2,94 0,2 1,47 55,18 

Nedaňové 

příjmy 
435 436 494 402 627 

Tempo růstu 

nedaňových 

příjmů v % 

- 0,23 13,3 -18,62 55,79 

Kapitálové 

příjmy 
- - - - - 

Tempo růstu 

kapitálových 

příjmů v % 

- - - - - 

Přijaté dotace 6 265 7 666 7 300 6 792 7 029 

Tempo růstu 

přijatých 

dotací v % 

- 22,36 -4,77 -6,96 3,49 

Příjmy 

celkem  
7 687 9 118 8 812 8 227 9 259 

Tempo růstu 

celkových 

příjmů v % 

- 18,62 -3,36 -6,64 12,54 

Zdroj: Rozpočtové materiály městského obvodu ze dne 24. 3. 2011, vlastní zpracování 
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3.2.2 Výdaje městského obvodu Krásné Pole 

 Výdaje MOb se standardně rozdělují, jako u jiných obcí v ČR, na běţné výdaje  

a kapitálové výdaje. Běţné výdaje výrazně převyšují poloţku kapitálových výdajů.  

Mají rostoucí tendenci, kromě roku 2010, kdy došlo k jejich sníţení na částku 8 335 tis. Kč, 

oproti předcházejícímu roku, kdy jejich objem činil 8 628 tis. Kč. Pro letošní kalendářní rok  

2011 MOb počítá s jejich nárůstem na 8 961 tis. Kč. Maximální částka, kterou MOb pouţil  

na kapitálové výdaje, byla v roce 2008, a tvořilo ji 1 099 tis. Kč. V následujících letech  

2009 a 2010 dochází k výraznému poklesu prostředků určených na tento typ výdajů,  

kdy v roce 2010 dosáhly pouze 60 tis. Kč. V letošním roce se počítá v rozpočtu, stejně jako  

u běţných výdajů, s nárůstem objemu finančních prostředků i na kapitálové výdaje, na částku 

670 tis. Kč. 

 

Tabulka č. 3.3: Výdaje městského obvodu Krásné Pole v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Běţné výdaje 7 926 8 056 8 628 8 335 8 961 

Tempo růstu běţných výdajů v % - 1,64 7,1 -3,4 7,51 

Kapitálové výdaje 614 1 099 220 60 670 

Tempo růstu kapitálových výdajů v % - 78,99 -79,98 -72,73 1016,71 

Výdaje celkem 8 540 9 155 8 848 8 395 9 631 

Tempo růstu celkových výdajů v % - 7,2 -3,35 -5,12 14,72 

Zdroj: Rozpočtové materiály městského obvodu ze dne 24. 3. 2011, vlastní zpracování 

 

3.2.3 Provozní přebytek městského obvodu Krásné Pole 

 Sestavený provozní přebytek pro MOb Krásné Pole, viz tab. č. 3.4. Zdroje provozního 

přebytku tvoří přebytek běţného rozpočtu. Při jeho výpočtu se vychází z celkových příjmů, 

které jsou v tabulce započítány bez nepravidelných transferů a kapitálových příjmů, které jsou 

jednorázové a neopakují se kaţdoročně jako pravidelné transfery. Následuje poloţka běţných 

výdajů, které po odečtení od celkových příjmů, nám poskytnou představu o  objemu 

finančních prostředků, které můţou MOb slouţit, jako provozní přebytek, na realizaci 

investičních akcí. Nejvyšší pouţitelná částka provozních prostředků, ve výši 298 tis. Kč, 

jev hospodaření k dispozici pro rok 2011. Na druhou stranu, v roce 2007 při vyuţití této 

metody výpočtu, se dostaly provozní výdaje, s částkou -239 tis. Kč, do záporné hodnoty. 
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Tabulka č. 3.4: Kapitálový rozpočet městského obvodu Krásné Pole v letech 2007 – 2010  

      (v tis. Kč) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Příjmy celkem
43

 7 687 8 059 8 526 8 227 9 259 

Běţné výdaje 7 926 8 056 8 628 8 335 8 961 

Provozní přebytek -239 3 -102 -108 298 

Zdroj: Rozpočtové materiály městského obvodu ze dne 31. 3. 2011, vlastní zpracování 

 

3.3 Přehled plánovaných investic MOb Krásné Pole na období  

 2011 – 2014 

 

 Kaţdoročně v srpnu předkládá RMO poţadavky na investiční akce, které jejich 

významem vyţadují financování nebo spolufinancování z kapitálového rozpočtu  

SMO na následující rok s výhledem na nadcházející tři roky. Investiční akce se stručným 

komentářem a stavem zajištění financování, seřadil MOb podle významu. 

 

1. Mateřská škola 

 Nová MŠ má plánovanou kapacitu 75 dětí, je projektovaná pavilónovým stylem, 

 obestavěný prostor je 4 524,6 m
3
. Nová budova MŠ nahradí z hygienických důvodů 

 zcela nevyhovující stávající budovu současné MŠ. Je zpracována studie moţností 

 spolufinancování této investice. Investiční náklady jsou odhadovány  

 na 35 000 tis. Kč. 

 

2. Výstavba víceúčelové haly 

 Jedná se o halu pro sportovní účely, která by byla vyuţitelná i na kulturní  

 a společenské akce. MOb Krásné Pole nemá ţádnou infrastrukturu pro sportovní  

 nebo kulturní akce. Předpokládá cena činí 32 000 tis. Kč. 

 

3. Demolice staré školní jídelny 

 Realizace je ve fázi projektového záměru. Ode dne 23.6.2010 je dána do uţívání nová 

 školní jídelna při ZŠ Krásné Pole. Stará budova bývalé jídelny je ve velmi špatném 

                                                           
43

 Bez nepravidelných transferů a kapitálových příjmů 
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 technickém stavu a proto je plánovaná její demolice. Předpokládaná cena demolice 

 činí 1 100 tis. Kč. 

 

4. Dobudování cyklostezky trasy W 

 Jedná se o dokončení trasy na ulici Hájkovické a Druţební v obydlené části městského 

 obvodu, která nebyla realizována z důvodu nevyjasněné koncepce vedení budoucí 

 kanalizace. V současné době je jiţ kanalizace na ul. Druţební ukončena a je vyjasněno 

 trasování po ul. Hájkovické. Předpokládané náklady činí 2 500 tis. Kč.  

 

5. Rekonstrukce prostor pro městskou knihovnu 

 Pobočka městské knihovny sídlí na úřadě městského obvodu ve velice stísněných 

 prostorách, přičemţ po zrušení sluţebny městské policie jsou v budově úřadu 

 k dispozici dostatečné prostory, které je třeba pouze zrekonstruovat pro potřeby 

 knihovny a opatřit bezbariérovým vstupem. Předpokládané náklady na interiér 

 knihovny jsou 500 tis. Kč, zřízení bezbariérového přístupu vyţaduje částku 300 tis.Kč.  

 

6. Zvýšení bezpečnosti uživatelů hromadné dopravy v MOb Krásné Pole 

 Jedná se projekt na zvýšení bezpečnosti uţivatelů hromadné dopravy, který se týká 

 úprav autobusových zastávek a přístupových komunikací k nim, především na ulici 

 Krásnopolské. Předpokládané náklady činí 23 000 tis. Kč.   

 

7. Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích pro chodce a cyklisty, II. etapa 

 Tento projekt navazuje na realizované části systému bezpečnosti chodců a pokračoval 

 v navrţených trasách. Jedná se o výstavbu chodníků a bezpečnostních prvků  

 na nejméně bezpečných místech.  

 

8. Výstavba autobusových zastávek pro posílení dopravní obslužnosti 

 MOb Krásné Pole má zpracovanou projektovou studii firmy KODIS na posílení 

 dopravní obsluţnosti jiţní části obvodu, kde nezajíţdí ţádná linka MHD. Tato studie 

 předpokládá zavedení nové autobusové linky, pro kterou je třeba vybudovat  

 šest nových zastávek. Odhadovaná cena činí  800 tis. Kč. 
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9. Demolice staré hasičské zbrojnice 

 Realizace je ve fázi projektového záměru. Jiţ po dokončení výstavby nové hasičské 

 zbrojnice v roce 2002 je naplánována demolice staré budovy bývalé hasičské 

 zbrojnice, která není udrţována a chátrá. Jedná se o snesení staré budovy a následné 

 terénní úpravy, resp. vybudování nového parkoviště. V roce 2011 se předpokládá 

 projektová příprava v ceně 200 tis. Kč. Demolice je odhadována  

 na 800 tis. Kč, parkoviště na 700 tis. Kč.  

 

10. Rekonstrukce místních komunikací 

 Místní komunikace v MOb Krásné Pole jsou ve velmi špatném stavu, je potřeba začít 

 s postupnou rekonstrukcí především v souvislosti s postupem výstavby kanalizace. 

 Jedná se o poloţení ţivičného povrchu a zajištění odvodu dešťových vod z místních 

 komunikací. V roce 2011 se předpokládá oprava 600 bm komunikací. Předpokládané 

 náklady na rok 2011 jsou 1 200 tis. Kč. 

 

11. Dům seniorů 

 Akce nahrazuje dřívější záměr vybudování Domu s pečovatelskou sluţbou  

 v MOb  Krásném Poli. Řeší  problematiku sociální infrastruktury pro potřeby 

 MOb, jde o  výstavbu bytových  jednotek pro seniory. Celková hodnota stavby 

 činí 11 200 tis. Kč.  

 

12. Modernizace kmenových tříd ZŠ Krásné Pole 

 Jedná se o modernizaci kmenových tříd v ZŠ Krásné Pole - rekonstrukci a nové 

 vybavení jednotlivých tříd a to jak nábytkem, tak novými multimediálními výukovými 

 prostředky a pedagogickými pomůckami, zavádění e-learningu apod. Předpokládané 

 náklady činí 5 500 tis. Kč. 

 

13. Biokoridor Prodloužená Rudná v Krásném Poli 

 Výstavbou tzv. Prodlouţené Rudné dojde k protnutí stávajících tras biokoridorů. 

 Návrh nových tras  předpokládá vyuţití pruhů zeleně i pro odstínění negativních vlivů 

 čtyřproudové silnice na zastavěnou část MOb (sníţení prašnosti a hlukové zátěţe). 

 Projekt počítá s výkupy pozemků podél trasy komunikace a jejich následné osázení 

 pásem izolační zeleně (stromů a keřů). Celkové náklady se předpokládají ve výši 

 15 000 tis. Kč. 
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 V přehledu nejsou uvedeny velké infrastrukturní projekty typu plošné kanalizace, 

zajištění zdrojů elektrické energie, Prodlouţené Rudné a podobně, protoţe v těchto případech 

jde o projekty realizované výhradně SMO bez spoluúčasti obvodu. 

  

 Přehled plánovaných investic MOb Krásné Pole na období 2011 – 2014 byl projednán 

a schválen RMO Krásné Pole dne 11. srpna 2010.
44

 

  

                                                           
44

 Přehled plánovaných investic Mob Krásné Pole na léta 2011 - 2014 
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4 NÁVRH FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI  

 NA KOMUNIKACÍCH  V MĚSTSKÉM OBVODU  

 

4.1 Projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty 

 v Městském obvodě Krásné Pole 

 

 MOb Krásné Pole slouţí jako páteřní komunikace silnice III/46615 Druţební,  

která prochází v severojíţním směru zastavěným územím jako spojnice mezi silnicí  

I/11 Opavskou a silnicí III. třídy Kyjovickou. Spojení Krásného Pole s MOb Poruba zajišťuje 

místní komunikace I. třídy Krásnopolská, která je hlavní příjezdovou komunikací od ulice 

Opavská. 

 

 Ţádné bezpečnostní prvky kromě vyznačeného dopravního značení jako „Zóna 40―  

s maximální povolenou rychlostí 40 km/hod na všech vstupech z ulic Druţební, Hlubočické  

a Krásnopolské a nově vybudovaných a nainstalovaných prvků bezpečnosti, během jiţ dříve 

realizované první etapy, na celém území Krásného Pole nenajdeme. Je zapotřebí během  

druhé etapy doplnit frekventované komunikace o chybějící chodníky a bezpečné příčné pěší 

chodníky. 

 

 Trvale bydlících obyvatel v MOb Krásné Pole k 1. 1. 2011 je 2 506 obyvatel. 

V porovnání s dřívějšími roky dochází ke stálému přírůstku obyvatel – ročně cca o 2 %. Není 

tento přírůstek ovšem zapříčiněn zvýšeným počtem nově narozených dětí, ale velkou migrací 

obyvatel z Ostravy do příměstských částí, která se nevyhnula ani popisovanému MOb.  

Lze předpokládat, ţe bude docházet k nárůstu obyvatel i v následujících letech. Tento nárůst 

obyvatel se sebou přinese i zvýšenou intenzitu dopravy a celý MOb Krásné Pole se stane ještě 

nebezpečnějším. V této nebezpečné lokalitě se pohybuje k 14. 2. 2011 kolem 216 žáků,  

jejich počet se neustále mění, kteří navštěvují ZŠ a 75 žáků navštěvujících MŠ. 

 

 Z toho důvodu je zapotřebí nalézt vhodné finanční zdroje a začít realizovat  

druhou etapu projektu, v co moţná nejbliţším termínu. 

 

 Projekt se, díky jeho náročnosti, realizuje ve třech etapách, které postupně proběhnou 

v letech 2007 aţ 2013. 
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 Vytvoří se v celkové délce 934 metrů nové chodníky a jejich celková plocha včetně 

vjezdů bude činit 1 890 m
2
. Projekt dále počítá s vybudováním a instalací celkem  

sedmi bezpečných přechodů a 87 bezpečnostních prvků.  

 

Mezi tyto prvky bezpečnosti patří: 

- dopravní značky se sloupky, reflexní 62 kusů, 

- výstraţné světlo šest kusů, 

- pachole betonové dva kusů, 

- elektrický ukazatel rychlosti se statistickým modulem tři kusy, 

- zpomalovací práh montovaný dva kusy, 

- dopravní zrcadlo šest kusů, 

- informační panel šest kusů. 

 

 Rovněţ dojde k vybudování dopravně zklidněné oblasti, která kromě zvýšení 

bezpečnosti chodců a cyklistů, přinese zkvalitnění ţivotních podmínek obyvatel 

MOb Krásného Pole.
45

 

 

 Rozdělení projektu na tři etapy se sebou nese i vytvoření tří samostatných rozpočtů. 

První etapa projektu je uţ ukončena, proto je hodnota celého rozpočtu za její realizaci 

převzata ze závěrečné monitorovací zprávy, viz tab. č. 4.1. Druhá etapa se nachází ve fázi nalezení 

vhodného zdroje financování, proto se počítá ve fázi počátečních propočtů finančních nákladů,  

na sledovaný projekt, s oddělením ceny na stavební objekty a ceny ostatních nákladů,  

viz tab. č. 4.2 a viz tab. č. 4.3. 
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 Studie proveditelnosti projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty  

v Městském obvodu Krásné Pole 
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Tabulka č. 4.1: Náklady na přípravu a realizaci projektu v jednotlivých etapách   

          (v tis. Kč) 

Číslo etapy Celkem 

I. etapa 10 048
46

 

II. etapa 14 310
47

 

III. etapa 

Rozpočet není stanoven z důvodu 

nevypracované projektové dokumentace  

pro tuto etapu. 

Zdroj: Materiály městského obvodu k projektu ze dne 5. 3. 2011 , vlastní zpracování 

 

  

                                                           
46

 Závěrečná monitorovací zpráva projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty v městském 

obvodu Krásné Pole 

47
 Návrh rozpočtu propočtu stavebních nákladů na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší  

a cyklisty v městském obvodu Krásné Pole 
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Tabulka č. 4.2: Struktura ceny stavebních objektů (v tis. Kč) 

Název  

Chodník ulice Druţební - ulice Okolnice, 

včetně autobusového zálivu na ulici Zauliční 
1 165 

Úprava veřejného prostranství u památníku 

1. světové války a pěší zóna s veřejným 

parkovištěm u úřadu MOb 

2 272 

Chodník Druţební 1 045 

Úprava křiţovatky ulici Nová Kolonie a 

Bajgarova 
41  

Soubor chodníků Jihozápad 5 901 

Přeloţka sloupu veřejného osvětlení 80  

Celkem bez DPH 10 504 

Rezerva 10% 1 050  

DPH 20% 2 101 

Celkem včetně DPH 13 655 

Zdroj: Propočet nákladů ze dne 26.2.2011, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.3: Struktura ostatních nákladů (v tis. Kč) 

Název  

Mzdy členů projektového týmu 224 

Odvody sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnavatele za zaměstnance 
74 

Finanční výdaje a poplatky 6 

Výběrové řízení na zadávací dokumentaci 83 

Organizace výběrového řízení 110 

DPH z doplňkové činnost 38 

Publicita projektu 100 

DPH 20% 20 

Celkem včetně DPH 655 

Zdroj: Studie proveditelnosti ze dne 26.2.2011, vlastní zpracování 

 

4.2 Varianty finančního pokrytí projektu 

 

 MOb má ve svojí působnosti výběr vhodných finančních zdrojů, které zabezpečí 

realizaci projektu po finanční stránce. Mezi hlavní způsoby financování patří, vyuţití 

vlastních zdrojů, cizích zdrojů nebo kombinace předchozích variant. 

 

V1: Financování projektu z kapitálových výdajů městského obvodu 

 Moţnost, která se nabízí jako první, je financování projektu z kapitálového rozpočtu 

MOb. Ušetření veškerých kapitálových prostředků na realizaci jediného projektu není, 

z důvodu odloţení ostatních plánovaných investičních akcí spolufinancovaných z rozpočtu 



39 

 

MOb Krásné Pole, reálně uskutečnitelné. Průměrný objem kapitálových výdajů v rozpočtu 

MOb, v letech 2007 – 2011, činí 532,6 tis. Kč a předpokládané náklady spojené 

s financováním projektu dosahují výše 14 310 tis. Kč. Při nezměněných rozpočtových 

podmínkách, by našetření cílové částky, na celý rozpočet projektu, trvalo 27 let. 

 

V2: Financování projektu prodejem nepotřebného majetku 

 Další variantou, která se nabízí k získání peněz na finanční pokrytí projektu, je prodej 

nepotřebného majetku, který má MOb v jeho vlastnictví. Jedná se o zcela běţnou moţnost  

pro obce, jak si zabezpečit finanční prostředky na projekty investičního charakteru.  

Tento příjem je pouze nahodilý a MOb po jeho vyčerpání ztrácí moţnost rezervy pro budoucí 

neočekávané výdaje. 

 

 MOb má ve vlastnictví 24,88 ha zemědělské plochy, kdy její část bude vykoupena  

pro výstavbu silnice I/11. Cena pozemku určena k prodeji je 26 mil. Kč, kdy MOb vychází  

při výpočtu ceny 650 kč/m
2
 z odhadního posudku, který si pro tento účel nechal vypracovat. 

 

Kapitálový příjem z prodeje nemovitého majetku svěřeného MOb se řídí stanoveným pravidly 

takto: 

- v případě prodeje nemovitého majetku svěřeného MOb, jenţ byl pořízen vlastní 

investiční výstavbou MOb nebo jenţ byl technicky zhodnocen MOb,  

a to v obou případech společně z finančních prostředků MOb a finančních prostředků 

MOb poskytnutých městem, za cenu vyšší, neţ kolik činil tyto výdaje v součtu,  

je kapitálovým příjmem MOb částka odpovídající jím vynaloţeným výdajům  

a 50% rozdílu mezi prodejní cenou nemovitého majetku a výši výdajů v součtu  

a po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně MOb. 

MOb je povinen provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města, 

- v případě prodeje nemovitého majetku svěřeného MOb, jenţ byl pořízen vlastní 

investiční výstavbou MOb nebo jenţ byl technicky zhodnocen MOb,  

a to v obou případech společně z finančních prostředků MOb a finančních prostředků  

MOb poskytnutých městem, za cenu niţší, neţ kolik činily výdaje v součtu,  

je kapitálovým příjmem MOb poměrná část prodejní ceny odpovídající podílu, 

v jakém se MOb podílel na pořízení takového nemovitého majetku svými vlastními 

prostředky (bez finančních prostředků poskytnutých MOb městem), po předcházejícím 
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odpočtu daně z převodu nemovitosti, je-li plátcem této daně MOb. MOb je povinen 

provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města, 

- v ostatních případech činí kapitálové příjmy MOb 50% prodejní ceny  

po předcházejícím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně MOb. 

MOb je povinen provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města 

do 15 dnů ode dne jejich přijetí.
48

 

 

 Při získání 50 % z celé prodejní částky, 26 mil. Kč při výkupu pozemku,  

se MOb nepodaří pokrýt celých 100 % finančních prostředků, které jsou potřebné pro finanční 

pokrytí projektu. 

 

V3: Financování projektu z úvěrového financování 

 Pouze vlastními zdroji se nepodaří zajistit financování projektu. Negativní stanovisko 

pro financování projektu lze zaujmout, stejně jako i u navrţených variant vyuţití vlastních 

zdrojů, tak i u pokrytí projektu formou půjčky. MOb si nemůţe vzít úvěr od ţádné finanční 

instituce. Tuto moţnost můţe, na základě Statutu města Ostravy, vyuţít pouze samotné 

SMO.
49

 

 

V4: Kombinace provozního přebytku a dotačních titulů pro financování projektu  

 Další moţností, jak financovat tento projekt, je vyuţití finančních zdrojů z provozního 

přebytku, společně s dotací z externího zdroje, s jejímţ získáním, buď z krajské, národní  

nebo evropské úrovně, MOb při financování projektu počítá. Problém nastává se zajištěním  

prostředků z provozního přebytku v rozpočtu samotného MOb, které musí v důsledku 

spolufinancování, bezpodmínečně opatřit. MOb můţe v letošním roce pouţít provozní 

přebytek ve výši 298 tis. Kč. Zmiňovaná částka ovšem dosahuje pouze 2 % celého rozpočtu 

projektu a z toho důvodu je výše uvedená kombinace nevhodná pro financování.  

 

V5: Dotační programy z cizích zdrojů 

 MOb Krásné Pole můţe poţádat o dotaci na projekt Zvýšení bezpečnosti  

na komunikacích pro pěší a cyklisty ze čtyř dotačních fondů.  

 

 

                                                           
48

 Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, úplné znění 

49
 Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, úplné znění 
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Výzvy pro předkládání ţádostí o dotaci na tento typ projektu vyhlašují: 

- Moravskoslezský kraj, 

- Státní fondy, 

 

Státní fondy 

 V současné době má ČR šest státních fondů.
50

 Působnost kaţdého státního fondu,  

ale i jeho zřízení a rušení, je upraveno zvláštním zákonem. Příslušné právní předpisy upravují 

hospodaření státních fondů, zejména se jedná o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- Fondy Evropské unie pro ČR, 

- Program švýcarsko-české spolupráce. 

 

V5.1: Statutární město Ostrava 

 V ţádném z dotačních titulů vyhlášených SMO na rok 2011 nejsou určeny finanční 

prostředky na řešení problematiky zvýšení bezpečnosti na komunikacích. Prioritní oblasti 

SMO jsou v oblasti přidělování dotací nastaveny pro jiné oblasti. 

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na rok 2011 tyto dotační tituly: 

- Tělovýchova a sport,  

- Vrcholový sport, 

- Volný čas, 

- Handicapovaní včetně dětí a mládeţe, 

- Prevence kriminality, 

- Protidrogová prevence, 

- Zdravotnictví, 

- Školství, 

- Kultura, 

- Sociální péče, 

- Útvar hlavního architekta.
51

 

                                                           
50

 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha: Aspi, a. s., 2008, str. 195,  

ISBN 987-80-7357-358-4. 

51
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V5.2: Moravskoslezský kraj 

 MSK vyhlašuje kaţdým rokem celou řadu dotačních programů, které uspokojují 

ţadatele o finanční dotaci, s nejrůznějším pólem působnosti, např. v oblasti lesního 

hospodářství, prevence kriminality nebo zdravotnictví, viz. příloha č. 3. 

 

Program DSH - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 

  Poprvé, od roku 2003, v kalendářním roce 2011 chybí mezi vyhlášenými 

dotačními programy MSK Program DSH - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích. I kdyţ byl o program ze strany obcí a měst velký zájem a opakovaně zůstávalo 

mnoho ţádostí od ÚSC neuspokojeno, bylo zastupitelstvem kraje schváleno usnesení  

č.16/1350 dne 22.12.2010, rozpočet MSK pro rok 2011, ve kterém nebyly alokovány 

prostředky pro tento uvedený dotační program. 

 

V5.3: Státní fond dopravní infrastruktury 

 Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) byl zřízen z důvodu financování 

výstavby, údrţby a modernizace silnic, dálnic, ţelezničních dopravních cest a vnitrozemských 

vodních cest v roce 2000. Jeho správcem je MD.  

 

SFDI poskytuje příspěvky na tyto tři oblasti: 

- Projektové činnosti, 

- Cyklistické stezky, 

- Zvyšování bezpečnosti.
52

 

 

Program Zvyšování bezpečnosti 

 SFDI poskytuje finanční prostředky pro naplňování programu zaměřených  

ke zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace. K naplnění jeho účelu SFDI stanovuje pravidla pro získání dotace z výše 

uvedeného programu.  

 

Mezi tyto pravidla patří: 

- z rozpočtu SFDI pro rok 2011 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně 

do výše 70% skutečně vynaloţených uznatelných nákladů stavební části akce 
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realizované v roce 2011. Příspěvek můţe být výjimečně poskytnut aţ do výše  

100 % skutečně vynaloţených uznatelných nákladů stavební části akce realizované  

v roce 2011 organizacím a institucím zřízených státem, jejichţ rozpočet je vázán  

na příjmy ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SFDI, 

- výši příspěvku a procento spoluúčasti pro kaţdou vybranou akci schvaluje Výbor 

SFDI jako limitní a nepřekročitelné. Příspěvek je poskytován  

v tis. Kč se zaokrouhlením na nejbliţší tisícikorunu směrem dolů, 

- příjemcem příspěvku můţe být stát, resp. jeho organizační sloţka, nebo státní 

organizace, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho 

organizační sloţka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje a obec,  

resp. její organizační sloţka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. 

 

Ţadatel akci realizuje v konkrétním prostředí a akce musí splňovat poţadavek, ţe bude 

typem provedení odpovídat investičnímu charakteru.
53

 

 

V5.4: Fondy Evropské unie pro ČR 

 V programovacím období 2007 – 2013 má ČR v programech spolufinancovaných  

ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti k dispozici více neţ 773 miliard korun,  

které schválila Evropská komise a ČR je získá z evropského rozpočtu. 

 

 Národní rozvojový plán definuje globální cíl a vymezuje operační programy  

(dále jen OP). Vše musí být v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství  

a novými nařízeními rady.
54

 ČR si pro nynější období vyjednalo 26 OP, viz. příloha č. 2.  

Osm z nich je zaměřeno tématicky, sedm zeměpisně a zbylé OP umoţňují přeshraniční, 

meziregionální a nadregionální spolupráci nebo zajišťují administrativní, technické  

a výzkumné realizace politiky soudrţnosti. 

 

 OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 

přidělené danému OP, vynaloţeny. Prioritní osy se dále skládají z oblastí podpory, případně  

i z podoblastí podpory. 
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Z operačních programů, které vyuţívá ČR v programovacím období 2007 – 2013,  

jsou vhodné pro financování sledovaného projektu následující: 

- Operační program Doprava, 

- Regionální operační program Moravskoslezsko.  

Operační program Doprava 

 Podle zaměření projektu, kdy se bude většina stavebních akcí odehrát na silničních 

komunikacích, se můţe zdát, ţe se nabízí moţnost získat finanční prostředky z Operačního 

programu Doprava (dále jen OPD). OPD je primárně sice zaměřený na dopravní 

infrastrukturu, ale celostátního významu. V případě silniční dopravy se jedná o dálnice, 

rychlostní komunikace a silnice první třídy. Finanční prostředky nejsou na zvýšení 

bezpečnosti z rozpočtu OPD k dispozici, i kdyţ uvedená tématika spadá do oblasti dopravy.  

 

OPD vymezuje následujících osm prioritních os: 

- Modernizace ţelezniční sítě TEN-T, 

- Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, 

- Modernizace ţelezniční sítě mimo síť TEN-T, 

- Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, 

- Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční dopravy  

v hl. m. Praze, 

- Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, 

- Technická pomoc – dvě osy.
55

 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko  

 Cílem programu je přispět k celkovému rozvoji regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, 

který je totoţný s územím Moravskoslezského kraje.  

Regionální operační program Moravskoslezsko (dále jen ROP Moravskoslezsko) je tematicky 

rozčleněn do čtyř základních prioritních os: 

- regionální infrastruktura a dostupnost, 

- podpora prosperity regionu, 

- rozvoj měst, 

- rozvoj venkova.  
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Kaţdá prioritní osa následně obsahuje konkrétní oblasti podpory, viz tab. 4.4. 

 

Tabulka č. 4.4: Rozdělení Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko  

2007-2013 na prioritní osy a oblasti podpory
56

 

Prioritní osy 1. Regionální 

infrastruktura a 

dostupnost 

2. Podpora 

prosperity 

regionu 

3. Rozvoj měst 4. Rozvoj 

venkova 

Oblasti 

podpory 

1.1 Rozvoj 

regionální 

silniční 

dopravní 

infrastruktury 

1.2 Rozvoj a 

dostupnost 

letiště Ostrava 

1.3 Rozvoj 

dopravní 

obsluţnosti 

1.4 

Infrastruktura 

integrovaného 

záchranného 

systému a 

krizového řízení 

2.1 

Infrastruktura 

veřejných 

sluţeb 

2.2 Rozvoj 

cestovního 

ruchu 

2.3 Podpora 

vyuţívání 

brownfields 

2.4 Marketing 

regionu 

3.1 Rozvojové 

póly regionu 

3.2 

Subregionální 

centra 

4.1 Rozvoj 

venkova 

Zdroj: Webové stránky, www.rr-moravskoslezsko.cz, vlastní zpracování 

 

Oblast podporovaných projektů v oblasti místních komunikací, bezpečnosti  

na komunikacích, cyklo a pěší dopravě 

 Jedná se o dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší 

doprava, která spadá pod Prioritní osu 1 Regionální infrastruktura a dostupnost. 
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Oblast podpory je zaměřena: 

- na rozvoj systémově vymezených místních komunikací u významných průmyslových 

zón regionu tak, aby se nezhoršily ţivotní podmínky obyvatelstva v jejich blízkosti, 

- na podporu opatření na místních komunikacích, které vedou ke zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu, 

- na zvýšení atraktivity cyklistické dopravy jako ekologické alternativy individuální 

silniční dopravy, 

- na podporu vybudování cyklistických stezek umoţňujících bezpečnou cestu do školy, 

zaměstnání nebo za zábavou, 

- na modernizaci významných cyklostezek a cyklotras. 

 

Mezi oprávněné ţadatele patří: 

- Moravskoslezský kraj a organizace jim zřízené a zaloţené, 

- obce, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřízené a zaloţené obcemi a dobrovolnými svazky obcí. 

 

 Maximální výše příspěvku činí 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. 

Minimální velikost celkových způsobilých výdajů na projekt je dva mil. Kč a příjemce dotace 

musí zajistit částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.
57

 

 

V5.5: Program švýcarsko-česká spolupráce 

 Ministerstvo financí ČR zahájilo Program česko-švýcarská spolupráce dne  

5. 6. 2009, kdy začala spolupráce na sníţení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci 

rozšíření EU je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech  

EU, které k Evropské unii přistoupily v roce 2004. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě 

v Evropě poskytne Švýcarsko deset novým členským zemím EU finanční příspěvek  

ve výši jedné miliardy švýcarských franků. 

 

 Rámcová dohoda umoţní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska 

v celkové hodnotě 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let,  

tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce deseti let). 
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 Minimálně 40 % příspěvku bude cíleno regionálně. V prvních dvou letech 

implementace se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský 

a Olomoucký, poté bude moţné eventuálně zahrnout i kraj Zlínský. 

 

 Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají 

na starosti věcně příslušná ministerstva. Ministerstvo ţivotního prostředí je zprostředkujícím 

subjektem Programu švýcarsko-české spolupráce. Státní fond ţivotního prostředí  

ČR je pověřeným realizátorem. 

 

Tématické priority: 

- Priorita 1 - Bezpečnost, stabilita a podpora reforem, 

- Priorita 2 - Ţivotní prostředí a infrastruktura, 

- Priorita 3 - Podpora soukromého sektoru, 

- Priorita 4 - Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. 

 

Vhodná pro financování sledovaného projektu je vhodná Priorita 2 - Ţivotní prostředí  

a infrastruktura, která se zaměřuje: 

- na obnovu a modernizaci základní infrastruktury, 

- na zlepšení ţivotního prostředí. 

 

Prioritu 2 tvoří následující dva cíle: 

- zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (sníţení emisí skleníkových 

plynů a jiných nebezpečných emisí), 

- zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů 

veřejné dopravy. 

 

 Celková alokovaná částka pro otevřenou výzvu bude 29.00 mil. CHF, minimální výše 

grantu pro projekty předkládané v rámci Cíle 2 a 3 bude 1.000.000 CHF. Minimálně  

30 % z této částky bude přiděleno na projekty předloţené v Moravskoslezském, Olomouckém 

a Zlínském kraji. 

 

Výše grantu můţe činit maximálně (s ohledem na pravidla veřejné podpory):  

- 60% celkových oprávněných výdajů projektu; 
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- 85% celkových oprávněných výdajů projektu - pokud je spolufinancování zajištěno  

z veřejných rozpočtů (státního, regionálních nebo místních); 

- 90% celkových oprávněných výdajů projektu, pokud se jedná o projekty realizované 

nevládními neziskovými organizacemi. 

 

Příspěvek bude pouţit na financovaní projektů. 

Můţe mít jednu z těchto forem: 

- finanční pomoc zahrnující granty, čerpání finančních úvěrů, systémy záruk, podíly  

na majetku, půjčky a technickou asistenci, 

- blokové granty, 

- fond na přípravu projektů, 

- fond technické asistence, 

- fond na stipendia.
58

 

 

4.3 Zhodnocení variant financování projektu 

 

V1: Financování projektu z kapitálových výdajů městského obvodu 

 Realizovat tuto variantu je pro MOb nereálné ze dvou důvodů.  

Tím prvním je, ţe MOb má průměrně v letech 2007 aţ 2011 k dispozici na kapitálové výdaje 

pouze částku 532,6 tis. Kč, která při odhadovaném rozpočtu na celý projekt 14 310 tis. Kč, 

zajišťuje jeho spolufinancování pouze ze 3,72 %. A druhým důvodem je zastavení 

investičních akcí, které má MOb v plánu na léta 2011 aţ 2014, a na kterých se má podílet 

prostředky i ze svého kapitálového rozpočtu.  

 

V2: Financování projektu prodejem nepotřebného majetku 

  Mezi vlastní zdroje, které můţe MOb pouţít na financování projektu, můţeme zařadit 

prodej nepotřebného majetku, který má MOb ve svém vlastnictví. MOb Krásné Pole můţe 

nabídnout k prodeji 24,88 ha zemědělské plochy, kdy část této plochy odkoupí Ředitelství 

silnic a dálnic pro výstavbu silnice I/11 tzv. Prodlouţené Rudné. Stále není ovšem rozhodnuto 

o termínu výstavby na území MOb, který je zároveň spojený s výkupem určených pozemků. 

Proto MOb se získáním finančních prostředků z prodeje majetku nemůţe momentálně počítat. 
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V3: Financování projektu z úvěrového financování 

 Získání úvěru nebo půjčky od finančního subjektu, který tyto sluţby nabízí,  

má v kompetenci pouze samotné SMO. Uvedenou pravomoc MOb, na základě rozhodnutí 

SMO, nemá. 

 

V4: Kombinace provozního přebytku a dotačních titulů pro financování projektu

 Vyuţití této varianty ztrácí smysl, z důvodu malé výše přebytečného provozního 

přebytku a zároveň nevyhlášeného vhodného dotačního titulu, který by dohromady s těmito 

zdroji, financoval všechny odhadované náklady na realizaci projektu. 

 

V5: Dotační programy z cizích zdrojů 

V5.1: Statutární měst Ostrava 

 Do ţádného vyhlašovaného dotačního titulu na rok 2011 se MOb Krásné Pole nemůţe 

přihlásit s tímto typem projektu. Zájemci o dotaci ze SMO získají finanční prostředky  

např. na oblast tělovýchova a sport, vrcholový sport nebo volný čas, ovšem s podporou 

zvýšení bezpečnosti na komunikacích se ze strany SMO nesetkáme. 

 

 Vyšší nároky, kvůli kaţdoročnímu narůstajícímu mnoţství automobilové dopravy  

na území SMO, jsou kladeny na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů. Je proto vhodné 

doporučit k přípravě návrh obecně závazné vyhlášky, v rámci pravidel Statutu města Ostravy, 

kterou by se podařilo, podobný nebo totoţný dotační titul, zaměřený na výše uvedenou 

problematiku, začlenit mezi dotační programy vyhlašované SMO. 

 

V5.2: Moravskoslezský kraj 

 MSK pravidelně, od roku 2003, vyhlašoval dotační program na podporu pasivní 

bezpečnosti na pozemních komunikacích. Pro kalendářní rok 2011 rozhodlo zastupitelstvo 

kraje, usnesením č.16/1350 ze dne 22.12.2010 o rozpočtu MSK pro rok 2011, o nevyhlášení 

uvedeného dotačního programu, a proto je pro MOb Krásné Pole neefektivní podávat ţádost 

na získání dotace z tohoto zdroje. 

 

V5.3: Státní fond dopravní infrastruktury 

 Jeden z vyhlášených programů SFDI je zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy  

a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ovšem projekt 

MOb nesplňuje, díky jinému zaměření, podmínky poskytnutí příspěvku ze strany SFDI,  
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které podporují projekty zaměřené na  výstavbu nových chodníků nebo jejich bezbariérovou 

úpravu. Navíc se poskytnutá dotace SFDI pohybuje kolem tří mil. Kč na jeden projekt,  

ale předběţný návrh rozpočtu na projekt, který chce realizovat MOb, přesahuje částku  

14 mil. Kč. Proto je nevyhnutelná i velká finanční spoluúčast ze strany SMO. 

 

V5.4: Fondy Evropské unie pro ČR 

Operační program Doprava 

 OP Doprava se zabývá podporou modernizace dopravní infrastrukturu,  

ale celostátního významu. V případě silniční dopravy se jedná o dálnice, rychlostní 

komunikace a silnice první třídy. I kdyţ je projekt MOb zaměřen na komunikace, na kterých 

dojde ke zvýšení jejich bezpečnosti, není tento projekt prioritní v nastavených oblastech 

podpory OP Doprava. 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko 

 Regionální operační program Moravskoslezsko vyhlašuje dílčí oblast podpory 

Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, do které se můţe MOb přihlásit s jeho 

projektem. Dne 8. 9. 2011 je předpokládaný termín vyhlášení výzvy a navrţená alokace  

na výzvu dosahuje výše 50 mil. Kč. Podporované aktivity se zaměří na výstavbu cyklistických 

stezek, jako hlavní budou podporovány cyklistické stezky pro dálkové, neregionální  

a regionální cyklotrasy. Projekt MOb Krásné Pole je zaměřen především na zvýšení 

bezpečnosti na komunikacích, proto se MOb nevyplatí si podávat ţádost na získání dotace 

z ROP Moravskoslezsko. 

 

V5.5: Program švýcarsko-české spolupráce 

 Oblast zaměření programu na obnovu a modernizaci základní infrastruktury a zlepšení 

ţivotního prostředí není vhodná pro typ projektu, který má MOb v plánu realizovat. Spíše 

slouţí na podporu projektů zaměřených na přechod prostředků veřejné dopravy  

na ekologičtější pohon včetně vytvoření příslušné infrastruktury. 
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5 ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce analyzuje vhodné finanční zdroje, které se finančně podílejí  

na realizaci investiční akce: „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty 

v městském obvodu Krásné Pole―. 

 

 Cílem práce je najít a vymezit moţné zdroje financování uvedeného projektu a zaměřit 

se na financování z externích zdrojů, aby vlastní zdroje městského obvodu Krásné Pole, 

mohly být pouţity na realizaci jiných projektů a činností, které má městský obvod ve svém 

investičním plánu. 

 

 Městský obvod Krásné Pole se snaţí získat finanční prostředky na realizaci jeho 

investičních akcí i z externích zdrojů. Děje se tak v důsledku nedostatečného mnoţství 

vlastních zdrojů, které má v jeho rozpočtu k dipozici. Městský obvod má moţnost se ucházet 

o finanční prostředky z dotačních programů, které jsou vyhlašovány na krajské, státní  

a evropské úrovni. 

 

 Metoda analýzy je vyuţita pro lepší orientaci mezi poskytovateli dotací,  

kteří podporují uvedený typ projektu. Pouţití metody časové komparace je vhodné  

u hodnocení městského obvodu po jeho hospodářské stránce. 

 

 Práce je rozdělena na teoretickou a dvě praktické kapitoly. Teoretická kapitola  

se zabývá definováním pojmů, které souvisí s oblastí obecního rozpočtu, jeho skladbou, 

zásadami, procesem a kontrolou. Dále je zde popsána metodika rozdělování daňových  

a nedaňových příjmů a dotací městským obvodům z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

Závěr této kapitoly je zaměřený na oblast dopravní politiky a zdrojů, které se podílejí  

na zabezpečení úkolů, které spadají do její působnosti. 

 

 Praktická kapitola se jiţ zabývá popisem samotného městského obvodu Krásné Pole, 

který má zvolený projekt zařazený mezi investičními akcemi, které má v plánu realizovat 

v následujícím období let 2011 aţ 2014. Nechybí ani informace o jeho historickém vývoji  

a současném ţivotě v městském obvodu. Následně jsou rozebrány kompetence jeho 
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ustanovených a volených orgánů, stejně jako analýza jeho rozpočtového hospodaření v letech 

2007 aţ 2011. 

 

 Druhá praktická kapitola je rozdělena na dvě samostatné části. V první části  

je charakterizován vybraný projekt a jsou zpracovány odhadované náklady, které jsou spojeny 

s jeho realizací. Ve druhé části je proveden rozbor jednotlivých zdrojů financování, určených 

na tento typ projektu, s výsledným doporučením pro kaţdou zvolenou variantu. 

 

 Hypotéza stanovená v úvodu práce nebyla potvrzena. Na tento typ projektu,  

který má městský obvod připravený k realizaci, není v letošním kalendářním roce  

2011, vyhlášená ţádná konkrétní výzva nebo jsou, v dotačních programech určené na projekty 

v oblasti zvyšování bezpečnosti na komunikacích, finanční prostředky jiţ vyčerpány. 

 

 Pokračování realizace II. etapy projektu, určitě svůj smysl má. Řidiči, chodci i cyklisté 

se dočkají zlepšení infrastruktury v městském obvodu a zvýšení plynulosti a bezpečnosti 

dopravy. Městský obvod musí vynaloţit maximální úsilí na získání finančních prostředků 

z vypisovaných dotačních programů, které se kaţdým rokem objevují na krajské, státní  

nebo evropské úrovni. 

 

 Z důvodu narůstajícího počtu dopravních prostředků na území SMO a s tím spojenými 

zvýšenými nároky na bezpečnost chodců a cyklistů, je na místě vytvořit podobný  

nebo totoţný dotační titul, který uvedenou problematiku, v rámci dotačních programů,  

které vyhlašuje SMO, bude podporovat.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na  období 

   2008 – 2010 (2012) 

 Přijetím Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v dubnu 2004 vláda České 

republiky jednoznačně potvrdila svůj záměr podniknout účinné kroky k zastavení 

dlouhodobého nepříznivého vývoje nehodovosti v silničním provozu a přiblíţit její úroveň 

motoristicky vyspělým zemím. 

 

 Strategii vytvořilo oddělení BESIP, které je integrální součástí MD.  

Je koncipována jako společný strategický dokument všech subjektů, které mohou bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích ovlivnit. Návrhy dokumentů byly předloţeny k veřejné 

diskuzi i široké občanské veřejnosti, která rovněţ přispěla k formování finální verze. Tím jsou 

vytvořeny všechny předpoklady pro to, ţe se Strategie stane národním dokumentem 

koordinujícím společné úsilí o zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. 

 

 Jako významná slabina jsou identifikována nedostatečná finanční zajištěnost opatření  

ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Přitom u opatření, pokud jsou vhodně a správně 

aplikována, je návratnost vloţených prostředků mimořádně vysoká a toto jejich pouţití  

je všeobecně povaţováno za nejvýhodnější investici z celospolečenského hlediska. Znamená 

to také, ţe je třeba pravidelně vyhodnocovat efektivnost a návratnost vloţených prostředků 

a celkově i Strategie. Závěrečná doporučení shrnují základní systémová opatření potřebná  

pro naplnění původně stanoveného cíle. 

 

 V následující kapitole jsou vybraná opatření týkající se organizace a koordinace 

činnosti státní správy, územních samospráv v oblasti bezpečnosti silničního provozu.  

MD bude podporovat práci na niţších stupních územní samosprávy podle principu 

subsidiarity. Tím bude MD vytvářet podpůrné prostředí tak, aby samosprávy v případě 

potřeby a zájmu mohly čerpat potřebné informace a „know-how― pro zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu v konkrétních místních podmínkách.   
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Opatření č. 1: Metodické řízení veřejné správy v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Nástroje:  

- koordinace a podpora činností koordinačních orgánů v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu, 

- podpora aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu na regionální a místní úrovni, 

- úzká koordinace informačních, preventivních a represivních aktivit, 

- vytváření regionálních a místních plánů zvýšení bezpečnosti silničního provozu  

se zapojením široké veřejnosti a nepřímou finanční podporou MD ČR, 

- poskytování informací o osvědčených postupech a zkušenostech v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu prostřednictvím webových stránek MD, stránek www.ibesip.cz 

včetně speciální informační databanky pro potřeby krajů a obcí. 

Zodpovídá:  

- MD, kraje, obce, MV, zřizovatelé škol, MZ, MŠMT. 

 

Opatření č. 2: Zajištění analytické a koncepční činnosti. 

Nástroje:  

- zajištění kontinuálního výzkumu a vývoje opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu s prioritním zaměřením do následujících oblastí (lidský faktor, infrastruktura, 

vozidlo), 

- systematické vyhodnocování příčin nehodovosti v místech častých dopravních nehod  

nebo nehod se zvlášť závaţnými následky. 

Zodpovídá:  

- MD, ŘSD, MV (PČR), kraje, obce. 

 

Opatření č. 3: Podporování vybraných projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu, nestátních institucí formou grantů. 

Nástroje: 

- podporování vybraných projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 

nestátních institucí formou grantů, 

- doporučení prosazování principů bezpečného chování v silničním provozu ve směru 

k tvůrcům mediálních pořadů. 

Zodpovídá:  

- MD, kraje. 
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Opatření č. 4: Široká aplikace prvků dopravního zklidňování zejména v obcích 

Nástroje: 

- aplikace vjezdových ostrůvků na vjezdech do obcí na novostavbách i stávajících 

komunikacích, 

- aplikace prvků dopravního zklidňování v obcích při rekonstrukcích průtahů obcemi  

a řešení nehodových lokalit v obcích, 

- motivování měst a obcí k vyšší aplikaci dopravně inţenýrských opatření formou 

iniciačních grantů na tyto projekty. 

 

Zodpovídá:  

- MD (ŘSD), kraje, obce. 

 

Pramen: Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období  

2008 – 2010 (2012), str. 5 – 6; 48 – 54.  
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Příloha č. 2: Přehled operační programů 2007 – 2013 

1. Tematické operační programy: 

- Integrovaný operační program, 

- Operační program Podnikání a inovace, 

- Operační program Ţivotní prostředí, 

- Operační program Doprava, 

- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, 

- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 

- Operační program Technická pomoc. 

 

2. Regionální operační programy: 

- ROP NUTS II Severozápad, 

- ROP NUTS II Severovýchod, 

- ROP NUTS II Střední Čechy, 

- ROP NUTS II Jihozápad, 

- ROP NUTS II Jihovýchod, 

- ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

- ROP NUTS II Střední Morava. 

 

3. Operační programy Praha: 

- Operační program Praha Konkurenceschopnost, 

- Operační program Praha Adaptabilita. 

 

4. Evropská územní spolupráce: 

- Operační program Meziregionální spolupráce, 

- Operační program Nadnárodní spolupráce, 

- ESPON 2013, 

- INTERACT II, 

- Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013, 

- OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013, 

- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013, 
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- Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko 

a Českou republikou, 

- Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika  

2007—2013. 

 

Pramen: www.strukuralni-fondy.cz 
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Příloha č. 3: Vyhlášené dotační programy Moravskoslezským krajem  

        v roce 2011 

- Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, 

- Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství, v Moravskoslezském 

kraji pro rok 2011, 

- Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011, 

- Krajský program prevence kriminality Moravskoslezského kraje na rok 2011, 

- Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011", 

- Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2011, 

- Dotační program ―Drobné vodohospodářské akce―, 

- Dotační program na podporu aktivit v oblasti ţivotního prostředí, 

- Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011, 

- Program "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011", 

- Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2011. 

 

Pramen: www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz 

 


